
  

  

BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 
Số:         -KH/TĐTN-PT 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày       tháng 10 năm 2021 
 

 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức tập huấn về ứng phó biến đổi khí hậu  

và bảo vệ môi trường năm 2021 
                                                       

 

Căn cứ Quy chế số 01/QCPHLT-STNMT-MTTQ-LĐLĐ-HND-

HLHPN-HCCB-ĐTNCSHCM, ngày 26/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động, Hội Nông 

dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

tỉnh Trà Vinh “Về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật 

về tài nguyên và môi trường”; 

Căn cứ Chương trình phối hợp số 01/CTPH-TĐTN-STNMT ngày 

14/11/2017 giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh “về việc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai 

đoạn 2017 – 2022”; 

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 

2021 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn về ứng 

phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức và phát huy vai trò xung kích sáng tạo của 

thanh niên trong công tác ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Phổ biến kịp thời các quy định pháp luật về BVMT, bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên; quyền và nghĩa vụ BVMT của các tổ chức, cá nhân, trách nhiệm 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực BVMT của các cấp cũng như trang bị những 

kiến thức pháp lý để giải quyết các tình huống thực tiễn vi phạm pháp luật trong 

lĩnh vực BVMT cho các cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên. 

- Lớp tập huấn đảm bảo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo theo chất 

lượng nội dung tập huấn đề ra. 

II. NỘI DUNG  

1. Đối tượng: Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên xã, phường, thị trấn; Bí 

thư Chi đoàn ấp, khóm tại các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

2. Số lượng: Tổ chức 09 lớp (mỗi lớp số lượng khoảng 70 học viên). 

3. Thời gian: Dự kiến tổ chức trong tháng 11/2021 (Sẽ có thông báo cụ 

thể sau). 



  

4. Hình thức tập huấn: Tùy vào tình hình diễn biến của dịch bệnh 

Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ lựa chọn hình thức tập huấn phù hợp 

với công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

5. Nội dung tập huấn 

- Tập huấn, chuyển giao các vấn đề về công nghệ xử lý môi trường, xử lý 

rác thải hữu cơ thành phân bón và thức ăn chăn nuôi. 

- Luật Bảo vệ môi trường; Quyền lợi của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường và trách nhiệm quản lý nhà nước về môi trường các cấp. 

- Các nội dung khác về bảo vệ môi trường…. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tỉnh đoàn Trà Vinh 

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức tập huấn ứng phó biến đổi khí 

hậu và bảo vệ môi trường năm 2021 đến các huyện, thị, thành đoàn. 

- Liên hệ mời Báo cáo viên tham gia báo cáo lớp tập huấn; đảm bảo cơ sở 

vật chất tổ chức lớp tập huấn đảm bảo theo Kế hoạch đề ra. 

- Giao Ban Phong trào là bộ phận thường trực tham mưu các nội dung liên 

quan đến tập huấn. 

2. Các huyện, thị, thành đoàn 

- Phối hợp Ban Phong trào Tỉnh đoàn chuẩn bị tốt công tác tổ chức lớp tập huấn. 

- Chỉ đạo Đoàn cấp cơ sở tham mưu cấp uỷ Đảng, chính quyền tạo điều 

kiện cho cán bộ Đoàn của đơn vị tham dự lớp tập huấn đảm bảo theo tinh thần 

kế hoạch đề ra. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tập huấn ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ 

môi trường năm 2021. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các đơn vị triển khai 

thực hiện đảm bảo theo tinh thần Kế hoạch đề ra. 
 

 

Nơi nhận: 

- Ban CTTN Trung ương Đoàn (b/c); 

- Ban TNNT Trung ương Đoàn (b/c);  

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c); 

- Sở TN và MT (p/h); 

- Thường trực TĐ; 

- Các huyện, thị, thành đoàn; 

- Lưu: VT, Ban PT. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Võ Minh Nhựt 
 

 

 

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-11T14:35:33+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	VÕ MINH NHỰT<khanhduynguyennkd@gmail.com> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-11T15:20:32+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tỉnh đoàn<TINHDOAN/TUTraVinh/DCS/VN@TUTRAVINH> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-11T15:20:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tỉnh đoàn<TINHDOAN/TUTraVinh/DCS/VN@TUTRAVINH> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-11T15:21:03+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tỉnh đoàn<TINHDOAN/TUTraVinh/DCS/VN@TUTRAVINH> đã ký lên văn bản này!




