
 

 

TỈNH ỦY BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

* 

Số 5422-CV/TU 
Sử dụng bình đựng nước  

dùng nhiều lần.   

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 19 tháng 3 năm 2019 

 

Kính gửi:  - Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Hội đồng nhân dân tỉnh, 

- Ủy ban Kiểm tra và các ban của Tỉnh ủy, 

- Ủy ban MTTQVN, các đoàn thể tỉnh, 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, 

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố, 

                       

Hiện nay tình hình ô nhiễm rác thải nhựa đang là vấn đề lớn của toàn cầu, 

Việt Nam là một trong 5 quốc gia đứng đầu về lượng rác thải nhựa đổ ra biển; 

việc xử lý rác thải nhựa rất khó khăn, phức tạp, tốn kém kinh phí. Để giảm phát 

thải chai nhựa ra môi trường, giảm kinh phí phục vụ nước uống trong các hội 

nghị, kinh phí thu gom, xử lý các chai nhựa; Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: 

Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Kiểm tra và các ban 

của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể tỉnh, các sở, ban, 

ngành, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và UBND các 

huyện, thị, thành phố nghiên cứu, sử dụng các sản phẩm bình đựng nước 

dùng nhiều lần để thay thế cho chai nước suối dùng một lần tại các cuộc họp, 

hội nghị, hội thảo...; đồng thời, chỉ đạo, tuyên truyền, nhân rộng trong gia 

đình, nhân dân và toàn xã hội thay đổi thói quen sử dụng nêu trên trong cuộc 

sống, sinh hoạt, công việc và học tập (có thể tham khảo tại Văn phòng Tỉnh ủy 

để áp dụng). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Các đ/c Thường trực Tỉnh ủy, 
- Văn phòng HĐND tỉnh, 
- Văn phòng UBND tỉnh, 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, 
- Báo BR-VT, Đài PT-TH tỉnh, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy (NTTHoài). 

       
 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 
 

 

Nguyễn Hồng Lĩnh 
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