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BÁO CÁO 
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 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  

đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 06/7/2022 của Tỉnh ủy Cao 

Bằng về Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 04/7/2017 của 

Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo 

vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

 Căn cứ Kế hoạch số 2249/KH-UBND ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên 

địa bàn tỉnh. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch  

như sau:  

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm tình hình 

Sở VHTTDL có 6 phòng chuyên môn và 7 đơn vị trực thuộc; là cơ quan 

chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, 

thể thao, du lịch và quảng cáo (không bao gồm nội dung quảng cáo trên báo chí, 

trên môi trường mạng, viễn thông, công nghệ thông tin). Trong quá trình thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, ngành luôn chú trọng thực hiện công tác 

bảo vệ môi trường, đi đầu tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hướng tới 

mục tiêu phát triển bền vững. 

2. Thuận lợi 

Ngành nhận được sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn 

của Sở Tài nguyên môi trường đã nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo 

vệ môi trường. 

Tập thể ngành nhận thức được vai trò quan trọng của công tác bảo vệ môi 

trường; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành nghiêm túc triển 

khai,  thực hiện các chủ trương, hướng dẫn về công tác bảo vệ môi trường. 

3. Khó khăn 

Nhận thức của cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường còn hạn chế ảnh 

hưởng đến việc triển khai nhiệm vụ bảo vệ môi trường của ngành. 
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Thiếu kinh phí triển khai, thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các khu 

điểm du lịch, khu dân cư.  

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 19-CT/TU 

 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo  

  Tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ, kịp thời các tới cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động trong toàn ngành các văn bản, cụ thể: Thông tư liên 

tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 giữa Bộ Văn hóa, 

Thể thao & Du lịch và Bộ Tài nguyên & Môi Trường về hướng dẫn bảo vệ môi 

trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; 

Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 04/7/ 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Kế hoạch số 2249/KH-UBND ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực 

hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; 

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và các văn bản dưới Luật (các Nghị định: 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường, số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 Quy định về xử phạt hành chính 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường); Quyết định số 1066/QĐ-BVHTTDL ngày 

28/3/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Bộ tiêu chí 

hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, 

điểm du lịch; các văn bản đã ban hành để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo 

vệ môi trường của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan 

chuyên môn về công tác bảo vệ môi trường. 

 - Ban hành Công văn số 375/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 17/6/2020 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động trong “Tháng 

hành động vì môi trường” nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 

2020; Công văn số 685/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 30/06/2022 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc gửi tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường; 

Công văn số 503/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 19/05/2022 của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế 

giới 05/6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022... 

 - Phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường thực hiện chương trình hành 

động “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” tại Khu di 

tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.  

Phối hợp triển khai công tác bảo vệ môi trường trong việc tổ chức kỷ 

niệm các ngày lễ lớn của dân tộc (Tết Nguyên Đán, Giải phóng Miền Nam 

thống nhất đất nước, Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam…), ngày truyền 

thống ngành (ngày Du lịch Vệt Nam, ngày Du lịch Thế giới, Ngày Di sản văn 

hóa Việt Nam, Ngày Thể thao Việt Nam…) và kế hoạch tổ chức thực hiện các 

hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, theo đó nhấn mạnh việc thực 

hiện công tác bảo vệ môi trường, các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó 

kịp thời khi có sự cố xảy ra về môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền 
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vững. Đồng thời, yêu cầu các các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du 

lịch, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các tiêu chí 

hướng dẫn bảo vệ môi trường. 

2. Công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 

2.1. Công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa  

 Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ môi 

trường trên hệ thống 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 về vệ sinh môi trường đến người dân. 

Phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

phổ biến kiến thức pháp luật, các quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường 

đến thôn, bản, tổ dân phố bằng nhiều hình thức. Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở kịp 

thời rà soát sửa đổi, bổ sung xây dựng nội dung quy ước xóm, tổ dân phố, trong 

đó chú trọng nội dung bảo vệ môi trường (theo quy ước mẫu ban hành kèm theo 

Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về Quyết định ban hành Quy ước mẫu của xóm, tổ dân phố trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng).  

 Trong tổ chức lễ hội, công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, an ninh 

trật tự, vệ sinh thực thẩm được đẩy mạnh thông qua các hình thức như: loa 

phóng thanh, băng rôn, cờ, phướn, nhắc nhở trực tiếp từ Ban Tổ chức, Tổ Giúp 

việc sự kiện... do vậy, ý thức của người dân, du khách được nâng cao. 

 Thường niên, tích cực phát động, vận động toàn ngành, phòng Văn hóa - 

Thông tin các huyện, thành phố hưởng ứng Lễ phát động Tết trồng cây, góp 

phần nâng cao tỉ lệ bao phủ rừng trên địa bàn tỉnh, là hoạt động tích cực thực 

hiện công tác bảo vệ môi trường.  

2.2. Công tác bảo vệ môi trường lĩnh vực thể thao 

Giai đoạn 2017 - 2022 ngành chủ trì tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều sự 

kiện thể thao với quy mô từ cấp quốc gia đến cấp tỉnh thu hút đông đảo vận động 

viên, cổ động viên tham gia thi đấu, cổ vũ. Quá trình tổ chức các hoạt động luôn 

chú trọng thực hiện công tác vệ sinh môi trường. Bố trí nhân lực thu gom chất 

thải, kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường; đảm bảo bố trí đủ công trình vệ sinh 

công cộng tại chỗ, có phương tiện, thiết bị thu gom, xử lý chất thải đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường. 

2.3. Công tác bảo vệ môi trường lĩnh vực du lịch 

 - Công tác bảo vệ môi trường được các khu, điểm du lịch tập trung thực 

hiện, cụ thể: bố trí nhân lực thu gom chất thải, làm vệ sinh môi trường trong 

phạm vi quản lý; có nhân sự, tổ, đội bảo vệ môi trường để kiểm tra, giám sát; 

Xây dựng, lắp đặt công trình vệ sinh công cộng, công trình xử lý nước thải tại 

chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; có phương tiện, thiết bị thu gom, 

quản lý, xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; Ban hành, niêm 
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yết công khai và tổ chức thực hiện quy định, quy chế về giữ gìn vệ sinh, bảo vệ 

môi trường nơi công cộng thuộc phạm vi quản lý. 

 - Tích cực hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ nước sạch và vệ 

sinh môi trường... bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tổng vệ sinh, 

cải tạo cảnh quan các khu, điểm du lịch; trồng cây xanh; bố trí các điểm uống 

nước sạch miễn phí tại các khu, điểm du lịch; thực hiện biện pháp ngăn ngừa các 

hành vi gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường. 

- Phân loại rác thải: các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

du lịch thực hiện tốt công tác thu gom rác thải phát sinh do hoạt động của đơn vị 

và do du khách bỏ lại. Tại các khu, điểm du lịch đã bố trí các thùng đựng rác 

thân thiện với môi trường, thùng phân loại rác tại các vị trí thuận tiện để du 

khách sử dụng; ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng xử lý rác thải tại địa 

phương vận chuyển rác ra bãi xử lý.  

- Quản lý nước thải: hầu hết các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch xây 

dựng hệ thống xử lý nước thải theo quy định, đảm bảo an toàn, vệ sinh trước khi 

thải ra môi trường. 

- Đến nay, tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt hàng chục 

biển báo trực quan, đầu tư hơn 100 thùng rác loại 180 lít và thành lập đội vệ sinh 

môi trường chuyên làm công tác cắt tỉa, chăm sóc cây xanh, thu gom, vận 

chuyển rác từ các điểm di tích đến nơi tập kết rác thải. Nhờ làm tốt công tác thu 

gom, vận chuyển và xử lý rác thải nên môi trường ở các khu, điểm du lịch cơ 

bản sạch sẽ, hạn chế tối đa tình trạng ô nhiễm, gây mất mỹ quan khu vực. Quản 

lý nghiêm việc du khách mang theo, sử dụng các chất gây nguy hại cho môi 

trường hạn chế tối đa vấn đề ô nhiễm môi trường đất, không khí, tiếng ồn. Thực 

hiện tốt công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, tạo môi trường làm 

việc đảm bảo cho người lao động và chất lượng dịch vụ an toàn cho người sử 

dụng dịch vụ. 

- Phổ biến, quán triệt các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch, các hộ 

dân thuộc các khu vực bảo vệ di tích thực hiện các tiêu chí bảo vệ môi trường. 

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. Việc đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm 

được các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch quan tâm thực hiện, không sử dụng 

hóa chất trong chế biến thức ăn, không sử dụng các thực phẩm bẩn.  

 - Nguồn nhân lực du lịch được trang bị kiến thức về bảo vệ môi trường, 

cơ quan quản lý điểm du lịch, chính quyền và nhân dân địa phương phối hợp 

thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường. 

 -  Một số du khách tại các khu, điểm du lịch còn hạn chế trong việc tuân 

thủ quy định, quy chế giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; Thải bỏ chất thải chưa 

đúng nơi quy định; vẫn còn tình trạng sử dụng chất thải nhựa. 

- Các đơn vị tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường: 
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+ Ban quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt: bố trí đủ số lượng các thùng 

rác ở vị trí thuận tiện cho khách sử dụng, lựa chọn địa điểm tập kết rác thải đảm 

bảo hợp vệ sinh, mỹ quan; nhà vệ sinh đảm bảo sạch sẽ phục vụ khách du lịch;  

bố trí hợp lý lao động làm công tác thu gom, vận chuyển rác thải; tổ chức ký 

cam kết giữ gìn cảnh quan và vệ sinh môi trường với các hộ kinh doanh, đảm 

bảo vệ sinh môi trường; ký hợp đồng với đơn vị có chức năng trên địa bàn thu 

gom toàn bộ rác thải, vận chuyển đến nơi quy định để xử lý. 

+ Ban quản lý CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng chú trọng 

công tác bảo vệ môi trường tại tất cả các điểm di sản, tuyến CVĐC. Chủ động 

lồng ghép hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường trên các kênh thông tin 

fanpage, website, các lớp tập huấn về CVĐC hướng tới xây dựng và phát triển 

bền vững CVĐC toàn cầu theo khuyến nghị của UNESCO. 

 III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

 1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; tuyên truyền, phổ 

biến đầy đủ, kịp thời các chủ trương, hướng dẫn về bảo vệ môi trường. 

2. Đưa nhiệm vụ bảo vệ môi trường vào tất cả các kế hoạch hoạt động của 

lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực 

thuộc, phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố, cơ sở kinh doanh dịch 

vụ du lịch... nghiêm túc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường, hướng tới 

mục tiêu phát triển bền vững. 

3. Tăng cường truyền thông, nâng cao hiểu biết, ý thức bảo vệ môi trường 

của tổ chức, đoàn thể, cá nhân khi tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. 

Trên đây là Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 

04/7/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Sở VHTTDL gửi Sở 

Tài nguyên và Môi trường tổng hợp./. 

Nơi nhận: 

- Tỉnh ủy Cao Bằng; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLDL. 

                                                   
 
 
      

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Trương Thế Vinh 
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