Vào lúc 08h00 ngày 16/12/2017, 02 phng Thun Phc và Thch Thang, qun Hi Châu ã t chc
thành công Ngày hi thu i rác tài nguyên, thu hút ông o s quan tâm ca ngi dân a phng, cng nh s
tham gia ca hn 500 i biu gm bí th chi b, trng ban công tác mt trn khu dân c, t trng t dân ph, chi hi
trng ph n khu dân c, các Hi-oàn th, các trng hc công lp trên a bàn 02 phng; s tham gia ca C quan
Hp tác quc t Nht Bn (JICA), Chi Cc bo v môi trng thành ph, Phòng Tài nguyên và Môi trng qun Hi
Châu.
Theo K hoch s 6404/KH-UBND ngày 17/8/2016 ca UBND thành ph à Nng giai on 2017- 2018,
qun Hi Châu c la chn là a bàn trin khai thí im hot ng phân loi rác thi ti ngun ca thành ph thành ph à
Nng, hng dn ngi dân thc hin phân loi rác thi thành 02 nhóm: Nhóm 1 là các loi rác thi có kh nng tái
s dng, tái ch (gm giy, nha, kim loi, cao su, thy tinh...) gi rác tài nguyên và nhóm 2 là các loi rác còn
li. Xác nh rõ ch ngun thi hay i tng thc hin hot ng phân loi là h gia ình, c s sn xut kinh doanh dch v, c
quan, n v, trng hc, khách du lch, vãng lai trên toàn a bàn qun. Hot ng phân loi s c s hng dn, iu phi
chính là Hi Liên hip Ph n Vit Nam qun và Công ty C phn Môi trng ô th à Nng tham gia vi vai trò n v
thu mua rác tài nguyên sau phân loi.
Ngày hi là mt trong nhng hot ng có ý ngha nhm góp phn phát ng toàn dân cùng tham gia
phân loi rác, tn dng rác tài nguyên trong sinh hot tái ch, tái s dng thành nhng sn phm hu ích trong
cuc sng hng ngày.
Mt s hot ng din ra ti Ngày hi:

L phát ng và Ngày hi thu i rác tài nguyên ti phng Thch Thang, qun Hi Châu

L phát ng và Ngày hi thu i rác tài nguyên ti phng Thun Phc, qun Hi Châu

Mt s sn phm tuyên truyn ti ngày hi
Ngày hi ã góp phn gia tng mi quan tâm và nâng cao nhn thc cng ng, c bit là th h tr v gim thiu,
thu gom, tái s dng và tái ch rác thi thông qua các hình thc t chc phù hp; khuyn khích các trng hc,
các hi oàn th trên a bàn qun áp dng các gii pháp gim thiu, tái ch, tái s dng cht thi nhm tit kim tài
nguyên và bo v môi trng; ng thi, tng bc hình thành thói quen phân loi rác thi ti ngun và thc hành 3R
cho ngi dân.
Phòng Tài nguyên và Môi trng qun Hi Châu

