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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO A NANG
S6: $i

/UBND-STNMT
V/v tang cIImg Cong tác quân 1
chat thai nhra trên dja bàn thành phô

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
Dà Nàng, ngày IA tháng ' nám 2021

KInh giri:
- Uy ban MTTQ Vit Nam thành ph Dà Nng;
- Các S&, ban, ngành; hi, doàn th;
- UBND các qun, huyn;
- Cong an thành ph;
- Các ca quan Trung uang dóng trên dja bàn thânh ph
- B Chi huy Quan s1r thành ph& BO Chi huy B di Biên
phông thành phô, B Tix 1nh yang III Hãi quail;
- Các cci quan thông thn, báo chI.
Trin khai Quy& djnh s 131 6/QD-TTg ngày 22/7/2021 cüa Thu tiz&ng
ChInh phü ye phê duyt Be an tang cu&ng cong tác quân 1 chat thai nh'ira & Vit
Nam, Chü tjch UBND thành phô có kin nhis sau:
1. Yêu cu các S&, ban, ngành, UBND các qun, huyn, các cci quan, dan
vj lien quail:
- T chüc thirc hin hiu qua các nhim vii, giái pháp disçic giao ti K
hoch hành dng so 122/KH-UBND ngày 24/6/2021 cüa UBND thành phô ye
quán 1 rác thai nhçra d?i duong trén dja bàn thành phô Ba Nng den näm 2025,
tam nhIn 2030; Cong van so 2147/UBND-STNMT ngày 13/4/2021 cUa UBND
thành phô ye triên khai Chi thj so 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 cüa Thu tithng
ChInh phü ye mt so giái pháp tang cug quân 15i chat thai rAn;
- Chü dng rà soát các ni dung, nhim v11 có lien quan tai Miic IV. 12 Quyet djnh so 131 6/QD-TTg ngày 22/7/2021 cüa Thu tu&ng ChInh phU dê lông
ghép, to chirc thirc hin trong pham vi ngành, linh virc, dja bàn quân 1; tham
mini UBND thành phô triên khai kip th&i, dam bâo yêu câu ye ni dung, tiên d.
2. Giao S& Tài nguyen và Môi triz&ng:
- Chü tn, lien h chat chè v&i B Tài nguyen và MOi tru&ng, ph6i hqp cac
ca quan, dan vj lien quan dê triên khai thrc hin các ni dung, nhim vii lien
quan den quân l rác thai nh%ra trén dja bàn thành phô.
- Theo dOi, don dc các S&, ban, ngành, dia phuang và các ca quail, dan vj
lien quan thirc hin các ni dung duac giao t.i miic 1; chü tn tong hqp tInh hInh
triên khai ca9 ké hoch lien quan den quân 1" rae thai nhira trên dja bàn thành
phô, báo cáo UBND thành phô, B Tài nguyen và Môi trithng.
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3. Giao S Cong thuo'ng
- Chi'i trI, lien h ch.t chê Bô Côngthucing, phi hqp các ci quail, dan vj
lien quan tham mini UBND thành phô ye kê hoach, l trmnh hn chê Va tiên tói
cam sir diing tiii ni lông kho phân hüy tai các trung tam thuang m.i, siêu thj, chci
dan sinh theo quy djnh; yêu cau các siêu thj, trung tam thinmg mai, ccra hang
tin Ich niêm yet cong khai giá ban ti'ii ni lông cho khách hang.
- Râ soát, thng ké, cong b danh sách các t chüc, cá nhân san xuât san
phâm nhira dung mt lan, tui ni lông khó phân hUy, tüi ni lông phân buy sinh
hçc và các san phãm than thin môi trumg trên dia bàn quãn 1'; có bin pháp
giám sat và x1r l các trung tam thuang mai, siêu thj, cira hang tin Ich cung cap
min phi tüi ni lông cho khách hang.
4. Giao Sâ Du ljch: Chi dao các khu du ljch, các ca sâ lu'u trü du ljch có
giài pháp thay the, tfrng bithc chrn drt vic khOng slr diing tüi ni lông khó phân
hüy và san phâm nhira dung mt lan.
5. D nghj Uy ban MTTQ Vit Nam thành ph và các t chüc thành viên,
to chirc x hi, tO chirc xâ hi ngh nghip trên dja bàn thành phô tiêp tiic phát
huy vai trô, trách nhim, phôi hgp von các S&, Ban, ngành, dja phucing trong
Cong tác tuyên truyên, tIch c11c triên khai các phong trào, hoat dng ye kiêm
soát, giãm thiêu chat thai nhua; phát dông các chucing trInh trong gia dmnh, cong
dông và toan xã hi thirc hin hiu qua các chü truang, chInh sách ye quán l,
giãm thiéu chat thai nhra cüa quôc gia và thành phô Dà Nang.
Nhn duc Cong vn nay, Thii trixonng các S, ngành, các cci quail, don vj
lien quan khân truang thirc hin./.pj,'
Ncri nhân:
- Nhu trên;
- B TN & MT (thay báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TU DN;
- Ban Do thj - BDND thành phô;
- CT và các PCI UBND TP;
- Lini: VT, DIDI, STNMT.

