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Sản phẩm nhựa thông
Đề xuất các sản phẩm thay thế, một số phƣơng án hạn chế
dụng dùng 01 lần
Nhóm trang thiết bị văn phòng, sinh hoạt tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể,...
- Thay thế sticker bằng giấy; túi giấy; bìa giấy; giấy gói quà bằng
Các sản phẩm văn
giấy hay các vật liệu thân thiện với môi trường.
phòng phẩm như: sticker
- Không sử dụng túi clear, dùng kẹp hồ sơ giấy kẹp tài liệu, hồ sơ;
đánh dấu bằng nilong,
- Không sử dụng túi clear đựng tài liệu trong các cuộc họp, hội nghị,
túi clear, bìa kính, giấy
hội thảo;
gói quà tặng bằng
- Không sử dụng bìa kính trong đóng tập tài liệu, báo cáo,...;
nilong,...
- Tiêu dùng tiết kiệm.
- Thay thế bằng các vật liệu bằng vải in, cartong vẽ, ván vẽ,...
- Sử dụng màn hình chiếu phông trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo;
Băng rôn, áp phích, tờ
- Nghiên cứu lắp đặt màn hình led trong việc tuyên truyền, hưởng ứng các
rơi quảng cáo, tuyên
ngày lễ, hoạt động lớn của các ngành,...
truyền,... bằng nhựa
- Nếu cần thiết phải dùng trong các hoạt động tuyên truyền vùng
heflix
sâu, vùng xa thì nghiên cứ để có thể tái sử dụng cho các lần sau.
- Hạn chế sử dụng; Tiêu dùng tiết kiệm.
- Khuyến khích dùng nước lọc đun sôi;
- Đầu tư trang cấp hệ thống lọc nước uống dùng chung tại cơ quan,
Nước uống đóng chai đơn vị và đồng thời phục vụ cho các cuộc họp;
thể tích nhỏ sử dụng 01 - Hoặc dùng các thùng nước lọc thể tích lớn;
lần...
- Không dùng nước uống đóng chai thể tích nhỏ;
- Mang theo nước lọc bằng chai thủy tinh hoặc chai nhựa cá nhân sử
dụng nhiều lần;
Bao sách, vở học sinh

- Thay thế bao sách vở bằng giấy hoặc không dùng bao đối với các
tạp đã có in sẵn nhãn ở bìa sách, vở.

- Thay thế các loại bao bì bằng nhựa, ni lông đang được sử dụng
để đựng thuốc, hồ sơ bệnh án,… bằng những vật liệu thân thiện
Các sản phẩm như túi môi trường như bao bì giấy;
đựng thuốc, hồ sơ bệnh - Đề xuất phương án không xuất in phim âm bản nếu người bệnh
án, kết quả chụp phim,... không có nhu cầu (hoặc chuyển bằng dạng file mềm) bằng ứng
dụng công nghệ số trong chụp Xquang, cắt lớp vi tính và cộng
hưởng từ để hạn chế in phim làm bằng nhựa.
- Găng tay y tế, khẩu
- Phân loại tại nguồn để dễ dàng thu gom, tái chế.
trang, mũ trùm đầu, bọc
- Thay thế bằng các vật dụng, vật tư làm bằng giấy, vật liệu thân
giầy, lọ đựng thuốc bằng
thiện với môi trường, chống thấm.
nhựa,...
- Nghiên cứu, xem xét ưu tiên dùng thuốc bằng đường uống thay
- Bình dịch truyền, dây
bằng đường tiêm, truyền,...
truyền dịch, kim tiêm,...
- Thay thế vật liệu hữu cơ, thân thiện với môi trường để làm bầu
Bầu ươm cây giống
ươm cây giống
- Phân loại tại nguồn để dễ dàng thu gom, tái chế.
- Nghiên cứu các vật liệu thân thiện, dễ phân hủy trong bao gói để
thay thế;
Bao gói chứa đựng
- Thu gom, xử lý theo đúng quy định.
thuốc bảo vệ thực vật
- Kiểm soát chặt chẽ đối với nhà sản xuất trong khâu thu hồi, xử lý
sản phẩm thải bỏ theo đúng quy định.
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Nhóm dùng trong sinh hoạt hằng ngày
- Túi ni lông dễ phân hủy; túi giấy, túi làm bằng các vật liệu thân
thiện với môi trường, sử dụng nhiều lần;
Túi ni lông khó phân
- Thay thế túi giấy để đựng các sản phẩm bánh mì và bánh các
hủy
loại…
- Gói một số mặt hàng bằng lá chuối, lá vả hay lá sen,...
Áo mưa tiện lợi
Dùng áo mưa nguyên liệu bền, dùng nhiều lần;
Ly nhựa sử dụng 01 lần Ly làm bằng giấy, các loại vật liệu không thấm;
- Ống hút bằng giấy, tre, cỏ bàng,...
Ống hút nhựa
- Không dùng;
- Thay thế sản phẩm hộp, túi đựng làm bằng giấy, hộp bã mía tự
phân hủy sinh học, các vật liệu thân thiện với môi trường, bền,
dùng nhiều lần;
Các loại hộp, khay xốp - Các loại khay bằng kim loại, nhựa bền, dùng nhiều lần;
trắng/trong đựng thực - Dùng cặp lồng khi mua thức ăn, thực phẩm;
phẩm,...
- Không cho mang vào các bãi biển, bãi tắm, các bến thuyền, các
thuyền du lịch trên sông Hương;
- Không cho mang thức ăn vào các bãi tắm;
- Tiêu dùng tiết kiệm.
- Que tăm bông bằng gỗ, tre;
Các vật dụng dùng một - Các sản phẩm được bọc ngoài bằng giấy thay vì bằng nilông;
lần như lược, bàn chải - Sữa tắm gội được thay bằng chai lớn cố định bằng vật liệu bền như
đánh răng, hộp sữa tắm sành, sứ để dùng lâu dài thay vì đựng trong các túi nhỏ hoặc chai sử
gội, tăm bông bằng dụng 01 lần;
nhựa, khăn lạnh dùng 01 - Hạn chế sử dụng (khuyến khích, thay đổi thói quen mang theo đồ
lần,...
dùng cá nhân);
- Khăn vải dùng nhiều lần.
Ưu tiên dùng các sản phẩm mỳ ăn liền bao gói bằng giấy, vật liệu
Mì ăn liền ly nhựa;
thân thiện với môi trường;
Hộp sữa chua, váng sữa,
Nhà sản xuất thay thế sản phẩm hộp làm bằng giấy, các vật liệu
hộp đựng bánh kẹo,...
thân thiện với môi trường, chống thấm.
bằng nhựa
Găng tay ni lông dễ phân hủy
Găng tay ni lông
Dùng găng tay bằng vật liệu bền, dùng nhiều lần
Các loại túi/bịch đựng
gia vị, các chất tẩy rửa,
làm sạch như xà phòng, Nhà sản xuất thay thế bằng các vật liệu dễ phân hủy không thấm
sữa tắm, nước rửa
chén,...
Giấy tráng bóng, giấy ép
Thay thế bằng các loại giấy dễ phân hủy hoặc có thể tái chế
nilong, giấy xốp nhiệt,...
Sản phẩm dầu gội, sữa
tắm dùng trong các túi Sản phẩm dầu gội, sữa tắm dùng trong chai lớn.
nhỏ

