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BÁO CÁO 

Tổng kết Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ  

môi trường, ứng phó với biến đối khí hậu giai đoạn 2019 - 2022 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

---------- 
 

Thực hiện Công văn số 9571-CV/TWĐTN-TNNT ngày 23/5/2022 của Ban 

Bí thư Trung ương Đoàn “Về việc tổng kết Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham 

gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đối khí hậu giai đoạn 2019 - 2022”; Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh như sau: 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

- Thực hiện Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, 

ứng phó với biến đối khí hậu giai đoạn 2019 - 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã 

ban hành Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2019 - 2022” 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và triển khai đến các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh. Chỉ 

đạo các cấp bộ Đoàn thường xuyên phối hợp với ngành tài nguyên môi trường tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương, 

thành lập các đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường. 

- Hằng năm, để cụ thể hóa các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành các văn bản, cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo, 

tập trung vào các đợt cao điểm như phát động hưởng ứng “Giờ Trái đất”, “Tết 

trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, “Ngày Môi trường Thế giới 5/6”, “Chiến dịch 

làm cho thế giới sạch hơn”; “Ngày chủ nhật xanh”, “Thứ bảy tình nguyện” gắn 

với các hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, khu dân cư với việc 

thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU và Chỉ thị số 48-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

Chương trình đổi rác thải nhựa lấy quà tặng, ra quân các đội hình thanh niên tình 

nguyện phòng chống rác thải nhựa, phát hoang bụi rậm, làm sạch các tuyến kênh, 

rạch bị ô nhiễm trên địa bàn; trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu 

- Hàng năm, Tỉnh Đoàn đã phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh và các ngành liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông bảo 

vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ dòng sông quê hương trong đoàn 

viên thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh với các hoạt động gắn liền với 

các hoạt động cụ thể như: Tháng thanh niên, Ngày chủ nhật xanh, Ngày thứ 7 tình 

nguyện, Ngày đa dạng sinh học, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, hưởng ứng 

Tuần lễ Quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường, Ngày môi trường thế giới, hưởng 
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ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, ra quân các đội hình tuyên truyền bảo 

vệ môi trường… Kết quả, qua các đợt đã tuyên truyền cho 735.000 lượt đoàn viên 

thanh niên và người dân. 

- Việc tuyên truyền về bảo vệ môi trường được các cấp bộ Đoàn đa dạng hóa 

bằng nhiều hình thức khác nhau. Ngoài việc tổ chức các hoạt động truyền thông 

trực quan, các cấp bộ Đoàn còn tiến hành phát tờ rơi, tổ chức các cuộc thi, tuyên 

truyền trên các trang fanpage của Đoàn - Hội - Đội. Trong giai đoạn 2019 - 2022, 

toàn tỉnh đã tổ chức 04 Hội thi, 06 Lễ mít tinh, tuần hành, phát trên 3.500.000 tờ 

rơi, 200 băng rôn tuyên truyền về bảo vệ môi trường và phân loại rác tại nguồn và 

đặc biệt tuyên truyền trên trang fanpage của Đoàn - Hội - Đội các cấp. 

2. Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ Đoàn, 

Hội, Đội và lực lượng nòng cốt về các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó 

biến đổi khí hậu  

- Trong giai đoạn 2019 - 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp với 

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 36 lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn, 

Hội và các lực lượng nòng cốt về các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước trong việc bảo vệ môi trường như Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14, Luật số 39/2019/QH14 

và Luật số 61/2020/QH14; Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 và các nghị định, 

thông tư hướng dẫn; cập nhật thông tin về Chương trình “Vì Một Việt Nam xanh” 

trồng 01 tỷ cây xanh. 

- Các huyện, thị, thành phố đã phối hợp với ngành tài nguyên môi trường tổ 

chức 56 lớp tập huấn cập nhật kiến thức cho cán bộ Đoàn huyện và cơ sở. 

3. Kết quả nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường, ứng phó với 

biến đổi khí hậu trong đoàn viên, thanh niên 

- Các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay 

xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”. Cấp 

tỉnh đã vận động các nguồn lực thực hiện công trình nạo vét kênh mương, khơi thông 

dòng chảy; 100% đoàn xã, phường, thị trấn duy trì thực hiện tuyến đường “Sáng - 

Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”; gắn các biển tuyên truyền về tệ nạn xã hội, tội phạm; 

trồng cây, trồng hoa; định kỳ ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường; duy trì các đội 

thanh niên tình nguyện bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến đường.  

- Thực hiện Hướng dẫn số 46-HD/TWĐTN-TNNT ngày 30/3/2020 của Ban 

Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai các mô hình cộng đồng hành động 

“Chống rác thải nhựa”; Thiết thực tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch 

làm cho thế giới sạch hơn” và Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 

2018 - 2022; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 

mô hình cộng đồng hành động “Chống rác thải nhựa” giai đoạn 2020 - 2022 gắn 

với các hoạt động Tập huấn phân loại rác thải sinh hoạt, tổ chức cho người dân ký 

cam kết hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa một lần. Duy trì thực hiện dọn dẹp vệ sinh 

môi trường tại nơi ở, cư trú. Thực hiện công trình trồng hoa, cây xanh trên vật liệu 

nhựa tái chế gắn với thực hiện hiệu quả các mô hình như: 
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+ Mô hình “Hãy làm sạch biển”: Được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chọn làm 

điểm thực hiện mô hình “Hãy làm sạch biển” tại các đơn vị có biển như: Châu 

Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải và Thị xã Duyên Hải để triển khai thực hiện mô hình 

với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, trong đó tập trung nâng cao ý thức của đoàn 

viên, thanh niên, nhân dân trong bảo vệ môi trường biển. Ban Thường vụ Huyện đoàn 

thường xuyên tổ chức tuyên truyền đến người dân về bảo vệ môi trường biển, hạn chế 

đánh bắt hải sản bằng các phương pháp lạc hậu gây ảnh hưởng đến môi trường, tiến 

hành các biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải trong sản xuất, kinh doanh, 

nhất là trong nuôi trồng hải sản. Tiếp tục duy trì thường xuyên thực hiện Chiến dịch 

“Hãy làm sạch biển”, ra quân nhặt rác dọc bờ biển, hoạt động được duy trì đều đặn 

mỗi tháng 01 lần, đặc biệt trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đơn vị đã tập 

trung thực hiện 2 lần/ tháng. Kết quả trong năm đã tổ chức ra quân được 24 cuộc với 

gần 3.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, thu gom hơn 100 tấn rác thải, phát trên 

5.500 túi sinh thái thân thiện với môi trường. 

+ Mô hình tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”: 

Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong thực hiện 

các nhiệm vụ địa phương đặc biệt là chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn 

minh. Hưởng ứng việc thực hiện mô hình, đoàn viên thanh niên đã thể hiện vai trò 

xung kích, tình nguyện qua các hoạt động Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật 

xanh, Kỳ nghỉ xanh, Chương trình xuân tình nguyện, Chiến dịch thanh niên tình 

nguyện hè... các bạn đoàn viên thanh niên tham gia phát quang, vệ sinh môi trường, 

trồng cây, sửa chữa đường giao thông nông thôn, phát tờ rơi vận động người dân giữ 

gìn vệ sinh, môi trường.  Công trình Tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An 

ninh” là một trong các công trình mang tính cộng đồng cao và đậm dấu ấn của thanh 

niên, có ý nghĩa thiết thực đối với cuộc sống của bà con nhân dân dọc theo các tuyến 

đường. Định kỳ hằng tháng, hằng quý các cấp bộ Đoàn tổ chức ra quân vệ sinh 

cảnh quang môi trường xung quanh khu vực chợ, cơ quan, trường học; vận động 

Nhân dân bỏ rác đúng nơi quy định, thu gom rác thải sinh hoạt tại các điểm đen, 

khu vực chợ, khu đông dân cư; phối hợp với đội trật tự đô thị và các ngành liên 

quan ra quân chỉnh trang biển hiệu, biển quảng cáo trên các tuyến đường đô thị, 

nhắc nhở các hộ kinh doanh không mua, bán lấn chiếm lòng lề đường, đồng thời 

cho các hộ ký cam kết không vi phạm... góp phần xây dựng đô thị sáng, xanh, 

sạch, đẹp, văn minh. Kết quả Đoàn các cấp đảm nhận thực hiện 106 tuyến đường 

sáng – xanh – sạch – đẹp – văn minh – an toàn; vận động 8.499 hộ ký cam kết 

không vi phạm vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, có 81.935 ĐVTN tham gia.      

+ Mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa”: Tập huấn phân loại 

rác thải sinh hoạt, tổ chức cho người dân ký cam kết hạn chế sử dụng sản phẩm 

nhựa một lần. Duy trì thực hiện dọn dẹp vệ sinh môi trường tại nơi ở, cư trú. Thực 

hiện công trình trồng hoa, cây xanh trên vật liệu như tái chế dành cho Ban Chấp 

hành Đoàn xã, phường, thị trấn, Bí thư Chi đoàn khu dân cư, nhân dân phối hợp 

với Cấp ủy Chi bộ và Tổ trưởng dân cư tham gia thực hiện công tác dân vận gắn 

với ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại địa phương đơn vị; tặng thùng đựng rác 

và túi đựng cho nhân dân, tiểu thương các đơn vị. Qua đó, đã cấp phát 2.000 tờ rơi 

tuyên truyền về bảo vệ môi trường và hơn 1.000 túi sinh học cho người bán hàng 
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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, 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…. 

+ Cuộc thi “Ý tưởng, dự án sáng tạo xanh”: Được Ban Thường vụ Tỉnh 

đoàn tổ chức hàng năm, 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; qua đó tìm kiếm các ý tưởng hiệu quả để thực 

hiện tốt hơn công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới. Cuộc thi chia làm 04 

nhóm đối tượng: Nhóm 1: Học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, 

Nhóm 2: Học viên, sinh viên các trường Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học, Nhóm 3: 

Đoàn viên, thanh niên đô thị, nông thôn, công nhân, Nhóm 4: Đoàn viên, thanh 

niên công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Qua các vòng tuyển chọn và chấm 

điểm Ban Tổ chức chọn ra 64 cá nhân và tập thể có những ý tưởng hay, sáng tạo và 

có khả năng thích ứng với môi trường cao để trao thưởng (mỗi nhóm gồm 01 giải 

Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba) cho các tác giả, nhóm tác giả có ý tưởng xuất sắc, 

tổng kinh phí khen thưởng gần 100 triệu động. Thông qua Cuộc thi nâng cao nhận 

thức của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với 

biến đổi khí hậu. 

- Các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được các 

cấp bộ đoàn triển khai xuyên suốt thông qua việc vận động đoàn viên, thanh niên và 

người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 15-CT/TU ngày 28/12/2016 Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và chương trình “Vì một Việt Nam xanh” của Trung ương Đoàn được tổ 

chức tốt, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của thanh 

thiếu nhi và Nhân dân về bảo vệ môi trường. Hoạt động trồng cây bảo vệ môi 

trường, ra quân thực hiện “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” tiếp 

tục được duy trì và phát huy hiệu quả; các hoạt động tuyên truyền góp phần bảo vệ 

nước sạch, bảo vệ môi trường nông thôn được diễn ra cao điểm trong dịp Ngày 

môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ 

sinh môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam1; ngoài ra, các cơ sở đoàn chủ 

động tổ chức nhiều hoạt động vừa tạo sân chơi cho thanh thiếu nhi gắn với giáo 

dục ý thức bảo vệ môi trường như: hội thi vẽ tranh “Thiếu nhi với môi 

trường”,“Thanh niên với môi trường”,“Ý tưởng sáng tạo xanh” ... 

                                                           
1 Tỉnh đoàn phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 02 cuộc Mittinh hưởng ứng Ngày Môi 

trường thế giới (05/6), có trên 600 ĐVTN tham dự; phối hợp Sở Công Thương Trà Vinh, Công ty Điện lực 

Trà Vinh tổ chức 02 cuộc Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất, có trên 350  cán bộ, đoàn viên 

thanh niên tham gia; các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức đồng loạt “Ngày thứ bảy tình nguyện” và 

“Ngày Chủ nhật Xanh” hưởng ứng phong trào “chống rác thải nhựa”, thu hút 309.180 ĐVTN tham gia. 

Các cấp bộ Đoàn tổ chức ra quân trồng mới 530.127 cây xanh các loại; đăng ký đảm nhận 145 tuyến 

đường hoa thanh niên “Sáng – xanh – sạch – đẹp” với chiều dài 261,7 km; khai thông dòng chảy các tuyến 

kênh nội đồng, vệ sinh cảnh quang môi trường, thu gom rác thải các tuyến đường GTNT, khu vực sông, 

khu vực chợ với chiều dài 1.155,9 km, thu hút 280.167 lượt cán bộ, đoàn, hội viên, thanh niên tham gia; 

các cấp bộ Đoàn vận động mạnh thường quân trao tặng 10 giếng khoan, 10 máy lọc nước và 09 bồn tích trữ 

nước sinh hoạt cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 
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III. ĐÁNH GIÁ 

1. Thuận lợi 

- Công tác truyền thông môi trường đã được các cấp bộ Đoàn chủ động tổ chức 

thực hiện gắn với xây dựng nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao và từng bước 

nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong thanh thiếu niên và nhân dân. 

- Được sự quan tâm của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và lãnh đạo các địa phương, các ngành có 

liên quan tạo điều kiện, hỗ trợ các hoạt động do tổ chức Đoàn, Hội phát động. 

- Qua các hoạt động đã khơi dậy được tính tình nguyện trong đoàn viên 

thanh niên về ý thức bảo vệ môi trường, đặc biệt là các bạn đoàn viên thanh niên 

khối lực lượng vũ trang nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Các hoạt động mang nhiều 

ý nghĩa, sáng tạo, giải pháp hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ 

dòng sông quê hương đa dạng thiết thực nên đã thu hút được đông đảo đoàn viên 

thanh niên tham gia. 

 2. Khó khăn 

- Công tác mở lớp tập huấn tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên và người 

dân về phân loại rác tại nguồn, phân loại rác thải ít được quan tâm tổ chức riêng 

biệt, chủ yếu lồng ghép với các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường. 

- Ý thức của một bộ phận thanh niên và người dân trong việc phân loại rác 

tại nguồn, phân loại chất thải rắn thực hiện chưa tốt việc phân loại rác thải. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI 

- Tiếp tục thực hiện tốt sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy trong triển 

khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Thực 

hiện tốt Chỉ thị số 15 và Chỉ thị 48 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn thực hiện xây 

dựng nông thôn mới. 

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương pháp luật của 

Đảng và Nhà nước về các hoạt động bảo vệ môi trường, tập trung tuyên truyền, 

giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên, tích cực tham gia các hoạt động 

bảo vệ và cải thiện môi trường, góp phần hình thành nếp sống văn minh, nâng cao 

chất lượng cuộc sống, xây dựng phát triển môi trường bền vững. 

- Đẩy mạnh và nâng cao các hoạt động tình nguyện của đoàn viên thanh niên 

trong bảo vệ môi trường, tạo phong trào thi đua rộng khắp, phát động đoàn viên 

thanh niên hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường. 

- Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, phát 

động phong trào hành động trong đoàn viên thanh niên đẩy mạnh công tác tập hợp 

đoàn kết thanh niên xây dựng củng cố tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp các đơn vị tổ chức tốt các hoạt động 

tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên thanh niên và nhân dân nâng cao ý thức và 

trách nhiệm về bảo vệ môi trường. 
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- Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động đảm nhận công trình thanh niên 

về bảo vệ và cải thiện môi trường trên địa bàn dân cư. Đẩy mạnh các hoạt động 

tuyên truyền và phát động trong toàn Đoàn thi đua thực hiện đảm nhận các công 

trình thanh niên tạo nên môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, tiếp tục  thực 

hiện tốt Chương trình “vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2018 – 2022 và đề án 

“Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025”. 

- Thường xuyên ra quân các đội hình thanh niên tình nguyện, thanh niên 

xung kích bảo vệ và cải thiện môi trường ở xã, phường, thị trấn, thôn, ấp… làm 

nòng cốt trong các hoạt động tuyên truyền và giải quyết các vấn đề bức xúc về môi 

trường tại địa bàn dân cư. 

Trên đây là báo cáo kết quả khai thực hiện Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2022 trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn./. 

Nơi nhận: 
- Ban ĐKTHTN, TNTH, TNNT TW Đoàn; 

- Ban dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

- Thường trực Tỉnh đoàn; 

- Lưu VT, Ban PT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

Võ Minh Nhựt 
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