
 

 

BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 

Số:        -BC/TĐTN-PT 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 
Trà Vinh, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013  
của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) đến năm 2021 

------------------- 

  

 Căn cứ Công văn số 1102/STNMT-QLTNB, ngày 17/5/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh “V/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 

24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) đến năm 

2021”. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 24-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, cụ thể sau: 

 I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN 

  Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, vận động, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân 

dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; triển khai Nghị quyết số 24-

NQ/TW về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường”; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh về “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong ứng phó với biến 

đổi khí hậu và bảo vệ môi trường”. Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2016 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 11/01/2017 của 

UBND tỉnh Trà Vinh và các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường; tuyên 

truyền thực hiện quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học. 

  Hàng năm Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt 

động bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu và Công văn chỉ đạo tổ 

chức đồng loạt 04 ngày Chủ nhật xanh trong năm triển khai đến các huyện, thị, 

thành đoàn và Đoàn trực thuộc thực hiện. Ban hành Kế hoạch số 81-KH/TĐTN-

TNNTCNVCĐT, ngày 13/8/2018 về việc triển khai Chương trình “Vì một Việt 

Nam xanh”, giai đoạn 2018 - 2022.  

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

Các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục 

cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân nâng cao nhận thức về bảo vệ 

môi trường; tầm quan trọng về giá trị, vai trò của đa dạng sinh học, bảo tồn đa 

dạng sinh học và du lịch bền vững đối với phát triển kinh tế - xã hội; vị trí chiến 

lược, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc thông qua quán triệt, triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng 

phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của 

Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 

25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về về một số nhiệm vụ, 
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giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia 

và Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế 

hoạch số 01/KH-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh đến đông đảo 

cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tập trung tuyên 

truyền đến những địa bàn có đông dân cư, các khu vực có trang trại đang chăn 

nuôi về diễn biến của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống
1
. Hàng năm,Tỉnh 

đoàn phối hợp tổ chức được 20 cuộc tập huấn về công tác bảo vệ môi trường cho 

ĐVTN và người dân tại các huyện, thị, thành phố cho hơn 2.150 ĐVTN và 

người dân tham gia. 

Hằng năm Tỉnh đoàn phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ mít tinh và các 

hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 và Chiến dịch hãy làm 

sạch biển tại các huyện ven biển của tỉnh (Huyện Duyên Hải, Thị xã Duyên Hải, 

Cầu Ngang và Châu Thành) thu hút trên 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham 

gia. Qua đó, đã trao hơn 6.000 túi sinh thái cho các hộ dân quanh khu vực biển 

và các chợ dân cư, tham gia trồng hơn 4.500 cây xanh, hoa kiểng các loại; thực 

hiện mô hình tuyến đường Thanh niên sáng – xanh – sạch – đẹp, phát 10.000 tờ 

rơi về bảo vệ môi trường thực hiện Chỉ thị 15 và chống rác thải nhựa, ra quân 

thực hiện Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” thu gom rác trên các bờ biển.  

Các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; vận động đoàn viên, thanh niên 

nghiên cứu, tìm hiểu, học tập và phổ biến các giá trị văn hoá truyền thống của 

dân tộc, của địa phương. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, Tháng thanh niên và 

Chiến dịch TNTN hè các cấp bộ Hội tổ chức ra quân bảo vệ môi trường, tập 

trung xử lý các điểm nóng về vấn đề rác thải, nước thải sinh hoạt, chất thải chăn 

nuôi; đảm nhận xây dựng các mô hình về bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông 

quê hương,.... Ra quân tuyên truyền và tham gia vệ sinh đường phố, thu gom rác 

thải các loại, bóc, xóa các quảng cáo, rao vặt trái phép, trồng và chăm sóc, bảo vệ 

cây xanh...; thông qua các hoạt động do Đoàn tổ chức từng bước phát huy được 

tinh thần tự giác nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong thanh thiếu nhi, đồng 

thời tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội. Đoàn các cấp đã tổ chức các hoạt động bảo 

vệ môi trường thu hút gần 6.000.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia vào các 

ngày cao điểm, Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh... thực hiện các 

phần việc như: Trồng gần 1.000.000 cây xanh, hoa kiểng các loại, vệ sinh đường 

phố, khai thông dòng chảy, tuyên truyền, cấp phát trên 700.000 tài liệu tuyên 

truyền về vệ sinh môi trường. Ngoài ra, Đoàn các cấp còn kịp thời tổ chức các 

Đội hình thanh niên xung kích tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả 

                                                           
1
 Các cấp bộ đoàn đẩy mạnh việc phối hợp các ngành chức năng khuyến khích, vận động các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ tại địa phương thay đổi, sử dụng các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện 

với môi trường thay thế cho túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần, bằng các loại ly giấy, ống 

hút thân thiện với môi trường như bằng tre, cỏ bàng, sậy, bằng giấy, bằng bột gạo,…qua đó đã cấp phát 15.000 

túi thân thiện với môi trường, 1.500 cuộn túi đựng rác hữu cơ tự phân hủy, phát 10.000 tờ rơi tuyên truyền về các 

tiêu chí xây dựng chợ dân sinh hạn chế rác thải nhựa và hướng dẫn cách phân loại và vứt rác đúng quy định cho 

người dân. 
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thiên tai; tuyên truyền và tham gia phòng chống dịch bệnh, khắc phục thiệt hại 

do tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn... 

Thực hiện Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai các mô hình 

cộng đồng hành đồng Chống rác thải nhựa và Chỉ thị 15 của Tỉnh ủy về công tác 

bảo vệ môi trường, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng Kế hoạch triển khai 

đến các huyện, thị, thành đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đến 

đoàn viên, thanh niên về ý thức, thái độ, hành động bảo vệ môi trường, đặc biệt 

là xây dựng các mô hình hành động chống rác thải nhựa, qua đó các cấp bộ đoàn 

trên địa bàn tỉnh đã cấp phát 5.000 túi thân thiện với môi trường, 500 cuộn túi 

đựng rác hữu cơ tự phân hủy, phát 4.000 tờ rơi tuyên truyền về các tiêu chí xây 

dựng chợ dân sinh hạn chế rác thải nhựa và hướng dẫn cách phân loại và vứt rác 

đúng quy định cho người dân. Ngoài ra, Tỉnh đoàn chỉ đạo Đoàn, Hội thành phố 

Trà Vinh và thị xã Duyên Hải làm điểm cấp tỉnh trong xây dựng mô hình “chợ 

dân sinh giảm rác thải nhựa”, đạt được những kết quả đáng ghi nhận
2
. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức thành công Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo 

xanh”. Cuộc thi được Tỉnh đoàn phát động năm 2019. Qua 03 năm triển khai, 

Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được 631 bài dự thi của các tác giả, nhóm tác giả. 

Các ý tưởng tham dự phong phú, đa dạng về thể loại và có tính ứng dụng thực tế 

cao. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 05 giải nhất, 07 giải nhì, 19 giải ba và 63 giải 

khuyến khích. Thông qua Cuộc thi Cuộc thi nhằm tuyên truyền, vận động trong 

cán bộ, đoàn viên, hội viên và cộng đồng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thay 

đổi hành vi cùng hành động chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi 

khí hậu.  

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Thuận lợi 

Công tác phối hợp với các cấp các ngành và Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh được đơn vị thực hiện hiệu quả và đạt được những kết quả khả quan; các hoạt 

động bảo vệ môi trường do Đoàn Thanh niên tổ chức không chỉ tác động đến 

nhận thức mà còn từng bước làm thay đổi thái độ, hành vi, thói quen sống thân 

thiện với môi trường của đoàn viên, thanh thiếu nhi và cộng đồng. Các mô hình 

do Đoàn xây dựng và duy trì đã đem lại hiệu quả thiết thực đối với công tác bảo 

vệ môi trường tại các địa phương; đã xây dựng được các nội dung các ấn phẩm, 

tài liệu liên quan đến chính sách, pháp luật về môi trường; phát hiện và kịp thời tố 

cáo các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường; phát huy sáng tạo 

trong việc tái sử dụng, tái chế chất thải, sử dụng tiết kiệm năng lượng, tạo và sử 

dụng nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường. 

                                                           
2
 - Ngày 28/6/2020: tại chợ phường 1, thành phố Trà Vinh. ĐVTN đã cấp phát 2.000 tờ rơi tuyên truyền 

về bảo vệ môi trường và 250 túi sinh học cho người bán hàng và người mua hàng trong khu vực chợ nhằm tuyên 

truyền, vận động  nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường và hạn chế sử dụng túi nilon, chống  

rác thải nhựa,... 

- Ngày 5/6/2020, Ban Thường vụ Thị đoàn Duyên hải chọn đơn vị xã Trường Long Hòa làm điểm ra quân 

thực hiện mô hình “chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa”: Hướng dẫn người bán hàng cách phân loại rác và thực 

hiện các hình thức gói hàng thay thế túi nilon như: lá chuối, báo, các sản phẩm thân thiện với môi trường…. 
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2. Hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Hạn chế 

Công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức, kinh nghiệm 

và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ đoàn làm công tác truyền thông và tổ chức hoạt 

động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu còn thiếu thường 

xuyên; nội dung và hình thức đổi mới chưa nhiều. 

Việc phổ biến và nhân rộng các mô hình, bảo vệ môi trường có nơi còn 

chậm. Thu gom, xử lý rác thải ở một số nơi chưa đồng bộ, nên việc ô nhiễm môi 

trường vẫn xảy ra. 

2.2. Nguyên nhân 

Một số đội ngũ cán bộ Đoàn còn thiếu về kiến thức, kỹ năng truyền thông, 

xử lý các tình huống về môi trường. Tình hình thiên tai, dịch bệnh trong những 

năm qua diễn biến phức tạp. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng truyền 

thông về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Phối hợp, tổ chức các cuộc thi thanh niên bảo vệ môi trường, lựa chọn các 

điển hình tiên tiến để tôn vinh các cá nhân tiêu biểu, nòng cốt, tiếp tục xây dựng 

và nhân rộng các mô hình, điển hình thanh niên bảo vệ môi trường. 

Cần chú trọng hơn đến xây dựng các công trình xử lý nước thải, rác thải, 

chất thải rắn tập trung. Bên cạnh đó, phải giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm 

nguồn nước, hạn chế ô nhiễm tại khu dân cư, xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm 

môi trường khu dân cư. 

V. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TRONG THỜI GIAN TỚI 

Tiếp tục thực hiện và triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW; Chỉ thị số 15-

CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-

UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp việc tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về môi trường cho các tổ chức, cá nhân có liên quan, đoàn viên, thanh niên 

và người dân. 

Tiếp tục phối hợp với các ban, ngành tổ chức các hoạt động có liên quan 

đến công tác bảo vệ môi trường như: Tổ chức chương trình chiến dịch “Hãy làm 

sạch biển”; Ngày Môi trường Thế giới (5/6); Cuộc thi Ý tưởng, dự án sáng tạo 

xanh; các hoạt động tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường trong chiến 

dịch Thanh niên tình nguyện hè hằng năm; tổ chức các hoạt động Ngày “Thứ 

bảy tình nguyện”, Ngày “Chủ nhật xanh”… 

Tiếp tục tuyên truyền đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng xây dựng 

tuyền đường hoa Thanh niên cấp tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo Đoàn cấp huyện tham 
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mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp chọn, xây dựng tuyến đường hoa Thanh niên 

cấp huyện. 

Tiếp tục duy trì, củng cố các mô hình, CLB môi trường trong thanh niên. 

Thành lập các đội Thanh niên tình nguyện, chủ động, tích cực trong việc tham 

gia bảo vệ, cải thiện môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu để tạo bước 

chuyển biến sâu rộng từ nhận thức đến hành động, ngăn chặn, phát hiện và kịp 

thời tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 

03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) đến năm 2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh. 

 

 
Nơi nhận: 
- Sở TNMT (b/c); 

- Thường trực Tỉnh đoàn (b/c); 

- Lưu: VT, Ban PT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Võ Minh Nhựt 
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