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BÁO CÁO 

       Kết quả công tác hội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

 

Căn cứ Công văn số 56/CV-HBVTN&MT ngày 10/11/2022 của Hội Bảo 

vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh Cao Bằng về việc báo cáo kết quả công tác 

hội, thu, nộp hội phí và khen thưởng năm 2022; Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch (VHTTDL) báo cáo như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC HỘI NĂM 2022, PHƯƠNG HƯỚNG 

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023 

1. Kết quả công tác Hội năm 2022 

Năm 2021 Sở VHTTDL đã kịp thời kiện toàn Chi hội Bảo vệ thiên nhiên 

và môi trường (BVTN&MT) và hoạt động ổn định, gồm 36 hội viên. Năm 2022 

Sở VHTTDL chưa tiến hành kiện toàn, do 01 đồng chí chuyển vị trí công tác; số 

lượng hội viên hiện nay là: 40 hội viên. 

2. Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về Bảo 

vệ thiên nhiên và môi trường 

- Chi hội BVTN&MT Sở VHTTDL đã xây dựng kế hoạch hoạt động gắn 

thực hiện công tác chuyên môn, công tác đoàn thể ngay từ đầu năm. 100% hội 

viên được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về 

bảo vệ thiên nhiên và môi trường; hội viên chấp hành nghiêm chính sách và 

pháp luật về bảo vệ môi trường của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động 

phục vụ cho việc sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và cải 

thiện môi trường sống và làm việc góp phần bảo vệ môi trường của địa phương. 

- Thường xuyên hưởng ứng, tham gia các phong trào bảo vệ môi trường do 

các cấp, ngành phát động như: “Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường”,“Ngày 

môi trường thế giới 5/6”, Tháng hành động vì môi trường năm 2022, Tuần lễ Biển 

và Hải đảo Việt Nam và Ngày đại dương thế giới năm 2022; thực hiện “Giờ trái 

đất” hàng năm; tổ chức các buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tọa 

đàm và treo băng rôn tuyên truyền bảo vệ thiên nhiên môi trường tại trụ sở cơ quan. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên 

nhiên và đa dạng sinh học tại các khu/điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh. Đẩy mạnh tuyên truyền trong việc không sử dụng túi nilon 

khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần; sử dụng các sản phẩm, dịch 

vụ thân thiện với môi trường. 

- Phối hợp với Công đoàn cơ sở Sở VHTTDL, chi đoàn Thanh niên Khối 

Quản lý nhà nước tổ chức các hoạt động tình nguyện như: Định kỳ tổng vệ sinh 
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cơ quan 01 lần/ tuần; cắt tỉa, chăm sóc bảo vệ cây xanh xung quanh cơ quan, 

đơn vị định kỳ 01 lần/ quý. 

- Tổ chức tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản, tài liệu 

khác liên quan đến bảo vệ thiên nhiên môi trường với nhiều hình thức phong 

phú, đa dạng, hiệu quả; tuyên truyền lồng ghép hoạt động trong các cuộc sinh 

hoạt chi bộ, học tập nghị quyết, trên bản tin ngành, các sự kiện văn hóa, thể 

thao, du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Qua quá trình thực hiện các hội viên, 

đoàn viên tích cực tìm hiểu thông tin bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi 

trường thông qua các kênh thông tin tuyên truyền, nêu cao tính tự giác cá nhân 

thực hiện góp phần xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa năm 2022. 

Vận động gia đình, người thân tham gia thực hiện bảo vệ thiên nhiên và môi 

trường góp phần xây dựng danh hiệu xóm, tổ dân phố văn hóa năm 2022 ở khu 

dân cư. 

- Thực hiện Điều lệ hoạt động Hội, 100% hội viên nộp quỹ hội và trích 

nộp quỹ hội lên cấp trên đảm bảo đúng quy định. 

3. Kết quả thu hội phí và nộp hội phí về Tỉnh hội: 

Chi hội BVTN&MT đang tiến hành thu hội phí (Dự kiến thu được 

1.920.000 đồng (40 hội viên). Dự kiến nộp hội phí về Tỉnh hội 500.000 đồng, 

còn lại 1.420.000 đồng để lại làm quỹ chi cho các hoạt động của Chi hội. 

4. Những khó khăn, hạn chế: 

- Chi hội BVTN&MT là các đồng chí kiêm nhiệm nên hoạt động của Chi 

hội chưa được thường xuyên, liên tục. 

- Về nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí để thực hiện công 

tác tuyên truyền về bảo vệ thiên nhiên và môi trường còn hạn chế chưa thể đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. 

- Kinh phí hoạt động còn hạn chế, chủ yếu là phần trích lại từ việc thu hội 

phí nên khó khăn cho tổ chức các hoạt động bảo vệ thiên nhiên và môi trường. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2023 

- Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và 

các văn bản, tài liệu khác liên quan đến bảo vệ thiên nhiên môi trường. 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về công tác bảo vệ thiên 

nhiên và môi trường. Đẩy mạnh tuyên truyền lồng ghép trong các hoạt động 

văn hóa, thể thao và du lịch, thông tin tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công 

chức viên chức và người lao động toàn ngành và quần chúng nhân dân trên địa 

bàn tỉnh. 

- Tăng cường sự phối kết hợp giữa các Sở, ban, ngành liên quan trong việc 

triển khai thực hiện công tác bảo vệ thiên nhiên và môi trường. 

* Đề xuất, kiến nghị: 



3 

 

 

 

Để công tác tuyên truyền bảo vệ thiên nhiên và môi trường đạt hiệu quả 

cao, cần hỗ trợ bổ sung kinh phí cho việc xây dựng các tiết mục văn nghệ, chỉnh 

sửa, xây dựng các cụm panô tuyên truyền về công tác bảo vệ thiên nhiên và môi 

trường trên địa bàn tỉnh. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác hội năm 2022; phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./. 

Nơi nhận: 
- Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường  

tỉnh Cao Bằng (Sở TNMT); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Trang 

 

 


		2022-11-30T10:52:17+0700


		2022-11-30T11:38:46+0700


		2022-11-30T11:38:46+0700


		2022-11-30T11:38:46+0700




