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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”  

tại Sở Thông tin và Truyền thông (đợt 2) 

 

Thực hiện Công văn số 2531/UBND-STNMT ngày 22/4/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa”, Sở Thông 

tin và Truyền thông (TT&TT) báo cáo kết quả thực hiện (đợt 2) như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện 

a) Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo, quán triệt các phòng, 

đơn vị trực thuộc không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một 

lần trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị.  

b) Phát động toàn thể công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng 

thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và phát động mỗi công chức, người lao 

động Sở TT&TT là một “tuyên truyền viên” tích cực vận động người thân, gia đình 

cùng hành động để giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó 

phân hủy góp phần bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng. 

c) Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 9485/UBND-QLĐTh 

ngày 06/12/2018 về việc phát động phong trào Chống rác thải nhựa trên địa bàn 

thành phố, Sở TT&TT đã phát hành Công văn số 62/STTTT-TTBCXB ngày 

10/01/2019 đề nghị các cơ quan báo chí thành phố và các cơ quan báo chí đặt văn 

phòng đại diện, cử phóng viên thường trú tại Đà Nẵng tuyên truyền nâng cao nhận 

thức về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa. 

d) Các đơn vị trực thuộc Sở đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và có 

nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng thực hiện phong trào tại đơn vị. 

2. Kết quả thực hiện 

a) Các hoạt động cụ thể nhằm chống rác thải nhựa 

- Tại cơ quan Sở TT&TT 

+ Ngay từ đầu năm 2019, Sở TT&TT đã mua sắm, trang bị các bình nước 

thủy tinh trong các phòng họp, phòng khách, khu vực chung; sử dụng loại chai 

nước thủy tinh 500ml phục vụ các hội nghị, hội thảo (thay thế cho loại chai nhựa sử 

dụng 01 lần); trang bị bình đựng nước bằng inox trong phòng làm việc lãnh đạo Sở. 

+ Trong phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, Sở TT&TT đã đề nghị phía 

đơn vị cung ứng dịch vụ ưu tiên dùng bình sứ, thủy tinh, ly giấy; hạn chế tối đa sử 

dụng sản phẩm nhựa, túi ni lông. 

+ Hưởng ứng phong trào này, công chức, người lao động Sở đã hạn chế mua 

các sản phẩm được đựng bằng nhựa chỉ dùng một lần; một số công chức đã tự 
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trang bị cốc sứ, thủy tinh để đựng nước, hộp đựng thức ăn bằng thủy tinh (thay thế 

hộp xốp).  

- Tại các đơn vị trực thuộc Sở TT&TT 

+ Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin (IID) đã đăng tải khẩu 

hiệu “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần” tại Bảng điện tử cổng chính 

của Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng từ ngày 10/7/2019 đến ngày 20/7/2019, 

qua đó đã tuyên truyền một cách trực quan, sinh động đến 76 đơn vị, doanh nghiệp 

và gần 1.500 người làm việc tại Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng. 

Bên cạnh đó, Trung tâm IID đã không sử dụng túi ni lông đựng rác thải 

trong các văn phòng làm việc; sử dụng bình thủy tinh đựng nước suối; mua dung 

dịch vệ sinh đựng trong các bình lớn chiết xuất sang chai, bình nhỏ để sử dụng 

hàng ngày; tổ chức thu gom túi ni lông, chai nhựa vào sáng thứ 7 hàng tuần; phân 

loại rác thải tái chế (nhựa, giấy) tại khu vực thu gom rác của Công viên phần mềm. 

+ Trung tâm Thông tin dịch vụ công (PSC): Sử dụng bình thủy tinh thay thế 

chai nhựa trong các buổi họp và sinh hoạt; thực hiện in túi vải không dệt 1022 

trong hoạt động truyền thông. Viên chức, người lao động đã chuyển sang sử 

dụng cốc thủy tinh, sứ, bình giữ nhiệt, ống hút inox; từng bước chuyển sang 

dùng túi vải không dệt, túi giấy trong hoạt động hàng ngày thay túi nilông; tái sử 

dụng sản phẩm nhựa làm vật phẩm trang trí văn phòng. Đặc biệt, Chi đoàn PSC 

đã dùng số tiền bán báo cũ, phế liệu thu gom được để mua bình nước thủy tinh 

(đợt 1: 28 bình loại 500ml, đợt 2: 30 bình loại 330ml); sau đó vận động, khuyến 

khích viên chức, người lao động mua với giá ưu đãi, thấp hơn giá thị trường 

(17%). Đây là một cách làm hay và có thể nhân rộng để góp phần đưa phong 

trào “chống rác thải nhựa” đi vào thực tế, hiệu quả.  

b) Kết quả công tác tuyên truyền trên báo chí  

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố và hướng dẫn của Sở TT&TT, 

các cơ quan báo chí địa phương và cơ quan báo chí có đặt Văn phòng đại diện, 

cử phóng viên thường trú tại thành phố Đà Nẵng đã tích cực xây dựng trên 150 

tin, bài, phóng sự phản ánh hoạt động hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng 

một lần, túi nilon khó phân hủy trên địa bàn thành phố, trong đó có nhiều bài 

viết có chất lượng, có tính lan toả.  

Công tác tuyên truyền đã góp phần tích cực trong thay đổi nhận thức và 

hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân 

dân thành phố. Qua hơn 7 tháng phát động phong trào, có nhiều giải pháp, hoạt 

động thiết thực hưởng ứng phong trào của các cơ quan, địa phương, doanh 

nghiệp,… đã được báo chí phản ánh, tạo được hiệu ứng tuyên truyền mạnh mẽ, 

tiêu biểu như: Thủ tướng biểu dương các siêu thị hạn chế sử dụng nilon (VTV), 

Người tiêu dùng Đà Nẵng hào hứng với các thực phẩm được bọc bằng lá chuối 

(Báo Công Thương); Đoàn Thanh niên Bộ đội biên phòng Đà Nẵng ra quân làm 

sạch biển (Báo điện tử Đảng Cộng sản); Hiệu quả từ mô hình thu gom tái chế 

rác thải nhựa (VTV); Thanh Khê (Đà Nẵng): Tiên phong giảm thiểu rác thải 

nhựa vì một đại dương xanh (Báo Tài nguyên và Môi trường); Quận Thanh 
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Khê: Thu gom 2,5 tấn rác thải nhựa và túi nilon khó phân hủy (Báo Đà Nẵng), 

Đà Nẵng kêu gọi dân làm 'cuộc cách mạng' phân loại rác (Báo Tuổi trẻ); Đà 

Nẵng giảm rác thải nhựa từ công sở đến cộng đồng (Báo Lao động); Đà Nẵng 

cho "cá bống"..."ăn” rác thải nhựa (Báo Đầu tư); Phụ nữ Đà Nẵng nói không 

với rác thải nhựa (VOV)… 

Trên đây là kết quả thực hiện phong trào chống rác thải nhựa của Sở Thông 

tin và Truyền thông, kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, VP.Trang 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Nguyễn Quang Thanh 
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