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BÁO CÁO
Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Phong trào Chống rác thải nhựa
Theo tinh thần Công văn số 5231/STNMT-CCBVMT, ngày 13/11/2020
của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo thông tin, kết quả, hoạt động
thực hiện, hưởng ứng Phong trào Chống rác thải nhựa.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động
hưởng ứng Phong trào Chống rác thải nhựa như sau:
1. Công tác triển khai
Ngày sau khi tiếp nhận văn bản của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch đã ban hành công văn (số 970/SVHTTDL-VP ngày 10/5/2019;
1180/SVHTTDL-QLDL ngày 05/6/2019; 1209/SVHTTDL-QLDL ngày
10/6/2019; 1548/SVHTTDL-QLDL ngày 18/7/2019; 1784 /SVHTTDL-VP ngày
14/8/2019; 367 /SVHTTDL-VP ngày 26/02/2020) chỉ đạo các đơn vị trực thuộc
Sở, Ban Quản lý các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch triển khai
tổ chức các hoạt động hưởng ứng Phong trào Chống rác thải nhựa tại đơn vị,
doanh nghiệp và tham gia các hoạt động hưởng ứng Phong trào Chống rác thải
nhựa, tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường xung quanh, trong và ngoài đơn
vị, làm sạch bãi biển và các khu sinh thái biển; thu gom xử lý chất thải, rác thải,
không thải rác thải nhựa ra môi trường, khuyến khích sản xuất, sử dụng các sản
phẩm thân thiện với môi trường trong sinh hoạt cũng như trong hoạt động sản
xuất, kinh doanh, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống
thoát nước.
Tham mưu UBND tỉnh Công văn chỉ đạo tăng cường công tác quản lý,
bảo vệ bờ biển tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận để hướng
dẫn các cơ sở kinh doanh du lịch ven biển thực hiện đúng các quy định của pháp
luật liên quan đến việc bảo vệ môi trường biển, bờ biển, xây dựng môi trường du
lịch thân thiện, tạo hình ảnh đẹp trong lòng người dân và du khách; tăng cường
công tác quản lý, bảo vệ bờ biển tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, đảm
bảo hoạt động vui chơi giải trí, thể thao biển của du khách không làm ảnh hưởng
đến sinh hoạt của người dân tại khu vực và không gây ra các xung đột giữa
người dân và doanh nghiệp, các hoạt động kinh tế biển khác.
Bên cạnh đó, ngày 04/7/2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức
buổi tọa đàm phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa
và phát động hưởng ứng Phong trào Chống rác thải nhựa cho các Doanh nghiệp
du lịch, các công ty lữ hành đường bộ, thủy và trong toàn ngành Văn hóa, Thể
thao và Du lịch và ký cam kết hưởng ứng chương trình “Vì môi trường du lịch
Bình Thuận bền vững nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”; ngày
18/6/2020 ban hành Kế hoạch số 1385 /KH-SVHTTDL về việc tuyên truyền Bộ
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quy tắc ứng xử và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch năm 2020 trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận, thực hiện lắp đặt 30 pano, áp phích tại các khu, điểm du
lịch trên địa bàn tỉnh.
2. Kết quả thực hiện
Tham mưu UBND tỉnh tổ chức lễ công bố Phú Quý trở thành Khu du lịch
cấp tỉnh với nhiều hoạt động như: Tổ chức lớp “kỹ năng nghiệp vụ nhà hàng”;
Tọa đàm chuyên đề “Giải pháp phát triển du lịch Phú Quý theo hướng bền
vững”; Triển khai tuyên truyền trực quan Bộ quy tắc ứng xử và bảo vệ môi
trường; kiểm tra chất lượng và điều kiện hoạt động của các cơ sở lưu trú du lịch.
Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra, kiểm tra các cơ sở
kinh doanh du lịch về công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở đặc biệt là kiểm tra
hệ thống xử lý nước thải, ống xả thải trực tiếp ra biển của các cơ sở kinh doanh
lưu trú du lịch.
Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ra quân và phối hợp
các đơn vị trực thuộc thực hiện một số hoạt động hưởng ứng: tuyên truyền
phòng chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilong sử dụng một lần, túi nilon
khó phân hủy, tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” làm vệ sinh môi trường trong và
ngoài đơn vị; treo băng-rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về môi trường ở những
nơi công cộng, đường phố chính và tại trụ sở cơ quan làm việc. Trung tâm
Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền hưởng
ứng Phong trào Chống rác thải nhựa và tích cực đưa tin về các hoạt động bảo vệ
môi trường: viết 6 bài tiếng việt, 3 bài tiếng anh, đăng 10 hình ảnh về tuyên
truyền công tác bảo vệ môi trường, sưu tầm nhiều tin, bài viết trên trang website
du lịch và các trang mạng xã hội Bình Thuận.
Hiệp hội Du lịch tỉnh đã tích cực vận động các doanh nghiệp du lịch trên
địa bàn toàn tỉnh phát động chiến dịch “Clean up day” định kì hàng tháng, các
doanh nghiệp, hội viên cử nhân viên cùng tham gia vệ sinh môi trường, thu gom
rác thải dọc bãi biển cùng ra quân dọn dẹp trong và ngoài cơ sở.
Các doanh nghiệp du lịch cũng chủ động triển khai tổ chức các hoạt động
thu gom rác thải, vệ sinh môi trường trong và ngoài cơ sở; treo băng-rôn, panô,
áp phích, khẩu hiệu về môi trường, hưởng ứng Phong trào Chống rác thải nhựa ở
những nơi công cộng, đường phố chính và tại các cơ sở du lịch vào các thời
điểm trước, trong và sau tổ chức các sự kiện hưởng ứng chiến dịch.
3. Đánh giá chung
Qua chuỗi các hoạt động của Sở VHTTDL, các đơn vị trực thuộc, cơ sở
du lịch toàn tỉnh trong Phong trào Chống rác thải nhựa đã góp phần nâng cao
nhận thức, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cho cán bộ, công chức, nhân dân trong
cộng đồng dân cư, cộng đồng doanh nghiệp địa phương trong công tác bảo vệ
môi trường, đặc biệt là sự ra quân đồng loạt của các tổ chức, doanh nghiệp trong
lĩnh vực du lịch thể hiện sự nỗ lực chung tay bảo vệ môi trường, phục vụ yêu
cầu phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương đặc biệt tại các khu vực trọng điểm
du lịch góp phần bảo vệ tài nguyên, xây dựng môi trường du lịch xanh - sạch đẹp.
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Tuy nhiên, sự hưởng ứng tham gia của cộng đồng dân cư trong các hoạt
động bảo vệ môi trường, chung tay làm sạch môi trường, chống rác thải nhựa
chưa tích cực và chưa lan tỏa rộng rãi.
4. Đề xuất, kiến nghị
- Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm, tham mưu bổ sung
thêm các dự án bảo vệ môi trường du lịch trình UBND tỉnh phê duyệt, trong đó
chú trọng giải quyết tình trạng rác thải, khí thải, nước xả thải gây ô nhiễm (đang
phổ biến ở nhiều khu vực trong tỉnh), đắp bờ, xây kè, trồng cây xanh... ngăn
chặn hiện tượng xâm thực, sóng to, gió lớn tác động đến tài nguyên du lịch đặc
biệt là ở các khu vực ven biển.
- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch
vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.
Hướng dẫn, tuyên truyền các khu, điểm du lịch, các cơ sở sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động
môi trường, đăng ký cam kết bảo vệ môi trường; thường xuyên tổ chức kiểm tra,
xác nhận việc thực hiện các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi
trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Khuyến khích các đơn
vị đầu tư công nghệ mới, năng lượng xanh, trang thiết bị, vật dụng thân thiện với
môi trường./.
Nơi nhận:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Văn xã huyện Phú Quý;
- Lưu: VT, Lan (30b).
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