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BÁO CÁO 

Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng  

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 

   

Thực hiện Công văn số 2349/UBND-CN ngày 13/9/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho 

thế giới sạch hơn năm 2022; Sở Văn  hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) báo cáo 

kết quả triển khai thực hiện như sau:  

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác lãnh chỉ đạo, triển khai thực hiện 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đã ban hành công văn số 1043/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 

28/9/2022 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch 

hơn năm 2022.  

Chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin; Trung 

tâm Văn hóa và Truyền thông các huyện, thành phố triển khai thực hiện tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 lồng ghép 

vào các nhiệm vụ, hoạt động chuyên môn lĩnh vực ngành phụ trách. 

2. Kết quả thực hiện 

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 nhằm nâng cao 

hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững; Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, phòng Văn 

hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông các huyện, thành phố tăng 

cường tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thì hành Luật, tập trung vào 

các quy định mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực 

hiện nội dung Đề án phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân tán trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng. Giảm thiểu, hạn chế tối đa sử dụng túi nilong  khó phân hủy và 

các sản phẩm nhựa dùng một lần.  

- Ra quân tổng vệ sinh cơ quan, trồng cây xanh và treo băng rôn, khẩu hiệu 

tại trụ sở cơ quan làm việc. Phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đến các xóm, tổ dân phố về các quy 
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định của nhà nước về bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền 

trên hệ thống loa truyền thanh, các buổi chiếu phim lưu động, hội thi, hội diễn văn 

nghệ quần chúng nhằm truyền tải những nội dung, thông điệp có ý nghĩa các chủ đề 

về vệ sinh môi trường.  

- Với nhiều khu du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh, hằng năm thu hút hàng 

trăm nghìn lượt khách du lịch đến tham quan, học tập. Lượng khách tham quan 

càng tăng đồng nghĩa với việc lượng rác thải tại các khu vực càng nhiều gây ảnh 

hưởng đến môi trường, để phát triển du lịch bền vững cần bảo vệ môi trường, xử lý 

rác thải đặc biệt là rác thải nhựa. 

Nhận thức được tầm quan trọng công tác bảo vệ môi trường trong phát triển 

du lịch, trong thời gian qua, Sở VHTTDL luôn quan tâm, chỉ đạo Ban quản lý các 

di tích Quốc gia đặc biệt, phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố thực 

hiện tốt công tác vệ sinh môi trường từ việc thu gom, xử lý rác thải, nước thải để 

bảo vệ cảnh quan môi trường đảm bảo Xanh - sạch - đẹp tại các khu, điểm du lịch, 

khu di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh, kết quả đạt được 

như sau:  

 + Triển khai treo các băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền như: 

“Bỏ rác đúng nơi quy định”, “Giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường”… tại các 

điểm tham quan và dọc các tuyến đường đi bộ vào các điểm di tích.  

+ Bố trí thùng rác ở vị trí thuận tiện cho khách bỏ rác, lựa chọn địa điểm tập 

kết rác thải đảm bảo hợp vệ sinh, mỹ quan; xây dựng nhà vệ sinh hoặc bố trí nhà vệ 

sinh lưu động, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ phục vụ khách tham quan, du lịch; tuyên 

truyền khách du lịch thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, thu gom, bỏ 

rác thải đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, túi nilon, xả rác bừa 

bãi ra môi trường.  

+ Thường xuyên kiểm tra, duy tu, sửa chữa và đầu tư mua mới các trang thiết 

bị như: Thùng đựng rác, xe vận chuyển rác, dụng cụ vệ sinh... Tăng cường nhân lực 

phục vụ công tác vệ sinh môi trường làm công tác thu gom, vận chuyển rác thải, 

trồng hoa, cây cảnh đảm bảo vệ sinh môi trường. 

+ Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan thường 

xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường, đồng thời phát hiện, xử lý 

các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động du lịch thiếu ý thức trong công tác bảo vệ 

môi trường, gây ô nhiễm môi trường. 

+ Tổ chức ký cam kết giữ gìn cảnh quan và vệ sinh môi trường với từng hộ 

kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng và các hộ dân trong khu di tích. Qua đó, 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân về bảo vệ môi trường từng bước làm 

thay đổi hành vi theo hướng tích cực về bảo vệ môi trường của cộng đồng và xã hội.  
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Nhìn chung, nhờ làm tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nên 

môi trường ở các Khu di tích cơ bản sạch sẽ, không có tình trạng ô nhiễm, gây mất 

mỹ quan khu vực, đã tạo ấn tượng tốt với du khách đến tham quan, học tập. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố: Tham mưu UBND 

huyện xây dựng, ban hành các văn bản triển khai thực hiện Chiến dịch làm cho Thế 

giới sạch hơn năm 2022 với chủ đề là “Cùng hành động để thay đổi thế giới”; chỉ 

đạo UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền triển 

khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới 

sạch hơn năm 2022.  

+ Tăng cường tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn bằng 

nhiều hình thức: Tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị, cuộc họp của cơ quan, 

đơn vị, trường học, tại các buổi sinh hoạt cộng đồng; treo khoảng 200 băng rôn 

tuyên truyền tại các tuyến đường trung tâm, trụ sở UBND xã, phường, thị trấn, các 

cơ quan, đơn vị, trường học. 

+ Xây dựng chuyên mục về đề tài môi trường và lồng ghép tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin đại chúng được gần 40 tin bài nhằm nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân. 

+ Vận động nhân dân thu gom rác thải, phát quang lề đường, tổng vệ sinh 

đường làng, ngõ xóm được hơn 2000 cuộc với hơn 19.000 người tham gia. 

+ Thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra công tác thông tin tuyên 

truyền về công tác bảo vệ môi trường cũng như việc triển khai thực hiện các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm  

- Công tác chỉ đạo, triển khai các nội dung tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2022 được quan tâm chỉ đạo triển khai 

kịp thời, có hiệu quả tác động tích cực đến nhận thức các tầng lớp nhân dân về ý 

nghĩa thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường.  

- Các hoạt động được tổ chức đồng bộ với nhiều nội dung, hình thức phong 

phú đa dạng lồng ghép trong công tác tuyên truyền phố biến, giáo dục pháp luật về 

công tác bảo vệ môi trường. 

2. Hạn chế 

- Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể trong quá trình triển khai, tổ 

chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch đôi khi còn thiếu đồng bộ, 

chưa chặt chẽ. 
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- Kinh phí tổ chức các hoạt động chủ yếu lồng ghép trong các hoạt động 

chuyên môn.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

- Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020 và các văn bản quy định thi hành, trong đó tập trung tập trung vào các 

quy định mới.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nội 

dung Đề án phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân tán trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng thời lượng tuyên truyền, truyền thông về bảo vệ môi trường; thực hiện 

các chương trình truyền thông theo hướng đổi mới về nội dung, đa dạng hóa các 

hình thức tuyên truyền phù hợp với các nhóm đối tượng lồng ghép với các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ của ngành phù hợp với các nhóm đối tượng và điều kiện 

của địa phương.  

Trên đây là Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch 

làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Trang 
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