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KẾ HOẠCH 
Triển khai tổ chức các hoạt động bảo đảm môi trường du lịch  

nhằm hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới năm 2016  
 
 

 Căn cứ Kế hoạch số 1782/KH-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Ban Chỉ 
đạo phát triển du lịch tỉnh về phối hợp tổ chức các hoạt động đảm bảo môi trường du 
lịch nhằm hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới năm 2016 tại Bình Thuận, 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với 
các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn trong công tác bảo vệ môi trường cho cán 
bộ quản lý các cấp ở địa phương nhằm đảm bảo công tác bảo vệ môi trường du lịch 
trên địa bàn đạt hiệu quả. 

- Trao đổi kinh nghiệm, các giải pháp hữu ích trong công tác bảo vệ môi 
trường, từ đó hướng tới việc áp dụng thực hiện các mô hình, công nghệ mới phù hợp 
nhằm tăng tính thiết thực, hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường ở địa 
phương. 

- Phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm cho cán bộ, nhân dân địa phương, khách du lịch trong công tác bảo vệ môi 
trường, góp phần xây dựng môi trường du lịch xanh – sạch – đẹp. 

II. NỘI DUNG 

1. Phối hợp Cục Công tác Phía Nam-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ 
chức lớp “Tập huấn công tác bảo vệ môi trường” 

1.1. Nội dung 

- Tập huấn những kiến thức chuyên môn về công tác bảo vệ tài nguyên môi 
trường, môi trường du lịch, môi trường lễ hội, môi trường di tích; phổ biến các văn 
bản quy phạm pháp luật có liên quan tới hoạt động bảo vệ môi trường trong hoạt 
động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích. 

- Tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế và học tập kinh nghiệm bảo vệ 
môi trường tại một số nơi điển hình trong hoạt động bảo vệ môi trường. 

1.2. Đơn vị chủ trì: Cục Công tác phía Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch.  

1.3. Thời gian, địa điểm tổ chức: 
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- Thời gian: Từ ngày 28-29/6/2016 

- Địa điểm: Khách sạn Park Diamond – Lê Lợi, thành phố Phan Thiết. 

1.4. Công tác phối hợp thực hiện   

- Có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị gởi danh sách học viên; tổng hợp 
danh sách gửi về Cục Công tác Phía Nam trước ngày 15/6/2016 để thực hiện việc in 
ấn Chứng nhận. 

- Liên hệ Cục Công tác Phía Nam để nhận giấy mời; phát hành giấy mời các 
đối tượng tham dự Lớp tập huấn tại Bình Thuận theo đúng thành phần, số lượng 
theo Kế hoạch, kèm theo Chương trình lớp tập huấn. 

- Hỗ trợ thông tin địa chỉ, giá phòng các khách sạn ở trung tâm Phan Thiết để 
Sở VHTTDL các tỉnh tham dự tập huấn liên hệ chỗ nghỉ. 

- Mời các cơ quan báo chí tham dự và đưa tin Lễ khai mạc lớp tập huấn. 

  - Chuẩn bị 02-03 tiết mục văn nghệ phục vụ Lễ khai mạc lớp tập huấn. 

- Chuẩn bị bài phát biểu chào mừng của lãnh đạo UBND tỉnh tham dự khai 
mạc lớp tập huấn. 

- Phối hợp làm việc với Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Bình Thuận và 
Làng Tre resort chuẩn bị báo cáo ngắn phục vụ buổi tham quan thực tế của các học 
viên tham gia lớp tập huấn. 

- Cử cán bộ phối hợp với Cục Công tác phía Nam tham gia công tác giáo vụ, 
đi cùng các học viên đi tham quan thực tế; chuẩn bị Hội trường phục vụ lớp tập 
huấn. 

- Hỗ trợ Cục Công tác phía Nam về phương tiện đi lại cho 160 học viên đi 
tham quan thực tế. 

2. Phối hợp tổ chức Lễ phát động chương trình “Chung tay hành động vì 
một môi trường xanh - sạch - đẹp” 

2.1. Nội dung 

- Phát động phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp, đồng 
thời tổ chức ra quân làm vệ sinh, thu gom rác thải một số khu vực trọng điểm du lịch 
trên địa bàn thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi, huyện Tuy Phong. 

- Treo băng rôn với nội dung tuyên truyền về bảo vệ môi trường dọc các tuyến 
đường chính trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 

- Xe đạp gắn cờ phướn với nội dung tuyên truyền về bảo vệ môi trường diễu 
hành trên các tuyến đường chính ở địa bàn. 

2.2. Đơn vị chủ trì: UBND huyện Tuy Phong, thị xã La Gi, thành phố Phan 
Thiết. 

2.3. Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn, Hiệp hội 
Du lịch. 

2.4. Thời gian, địa điểm tổ chức 
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- Thành phố Phan Thiết: Khu Công viên Đồi Dương – Thành phố Phan 
Thiết và Khu vực trước Nhà hàng Đại Dương, phường Mũi Né và Công viên Đồi 
Dương thành phố Phan Thiết. 

- Thị xã La Gi: Khu du lịch cộng đồng Cam Bình thị xã La Gi. 

- Huyện Tuy Phong: Khu du lịch Bình Thạnh, Tuy Phong. 

2.5. Công tác phối hợp thực hiện  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản đề nghị Ban quản lý các khu, 
điểm du lịch, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Phan Thiết, thị xã La Gi, huyện 
Tuy Phong hưởng ứng tham gia: 

+ Cử cán bộ nhân viên và vận động du khách tham dự Lễ phát động chương 
trình “Chung tay hành động vì một môi trường xanh - sạch - đẹp” và tham gia làm 
vệ sinh môi trường do địa phương tổ chức. 

+ Treo băng rôn tuyên truyền về bảo vệ môi trường tại các đơn vị, các cơ sở 
với nội dung theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

3. Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện “Quy chế phối hợp quản lý hoạt 
động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” 

3.1. Nội dung 

- Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

- Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế, tạo thuận lợi cho công tác phối 
hợp quản lý, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh hướng tới mục tiêu đưa du lịch thành 
ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn đến 2020. 

3.2. Thời gian, địa điểm tổ chức 

- Dự kiến 01 buổi, vào chiều ngày 27/6/2016 

- Dự kiến tại Khách sạn Đồi Dương, Phan Thiết. 

3.3. Công tác triển khai 

Có kế hoạch riêng về tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện “Quy chế phối hợp 
quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”. 

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

Kinh phí chi công việc tổ chức và tham gia hội nghị, hội thảo, tập huấn, điều 
tra, khảo sát, trang trí, giáo dục cộng đồng dân cư về du lịch năm 2016. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nghiệp vụ Du lịch 

- Tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động đảm bảo 
môi trường du lịch nhằm hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới năm 2016. 

- Liên hệ, phối hợp Cục Công tác phía Nam - Bộ VHTTDL chuẩn bị điều kiện 
cơ sở vật chất, kỹ thuật (Hội trường, âm thanh, ánh sáng, máy chiếu,...) phục vụ lớp 
tập huấn công tác bảo vệ môi trường. 
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- Phối hợp Văn phòng Sở phát hành thư mời cho các đối tượng tham dự 
Lớp tập huấn theo đúng thành phần, số lượng theo Kế hoạch, kèm theo Chương 
trình lớp học. 

- Có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị gởi danh sách học viên; tổng hợp 
danh sách gửi về Cục Công tác Phía Nam trước ngày 15/6/2016. 

  - Chuẩn bị bài phát biểu chào mừng của lãnh đạo UBND tỉnh tham dự khai 
mạc lớp tập huấn. 

- Làm việc với Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Bình Thuận và Làng Tre 
Resort; phối hợp chuẩn bị báo cáo giới thiệu để phục vụ buổi tham quan thực tế của 
các học viên tham gia lớp tập huấn. 

- Cử cán bộ phối hợp với Cục Công tác phía Nam tham gia công tác giáo vụ, 
phối hợp tổ chức tập huấn; trang trí Hội trường phục vụ lớp tập huấn. 

- Có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Phan Thiết, thị xã 
La Gi, huyện Tuy Phong hưởng ứng tham gia Lễ phát động chương trình “Chung 
tay hành động vì một môi trường xanh - sạch - đẹp” và làm vệ sinh môi trường do 
các địa phương tổ chức. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục mọi người có ý thức giữ 
gìn bảo vệ môi trường. 

- Tham mưu kế hoạch và tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện “Quy chế phối 
hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”. 

2. Văn phòng Sở 

- Phối hợp Phòng Nghiệp vụ Du lịch phát hành giấy mời tham dự Lớp tập 
huấn theo đúng thành phần, số lượng, kèm theo Chương trình lớp học. 

- Tập trung danh sách học viên gửi về Phòng Nghiệp vụ Du lịch trước ngày 
13/6/2016 để tổng hợp chung gửi Cục Công tác Phía Nam. 

- Hỗ trợ, cung cấp thông tin về địa chỉ, giá phòng các cơ sở lưu trú khách sạn 
ở trung tâm Phan Thiết để Sở VHTTDL các tỉnh tiện liên hệ. 

- Hỗ trợ Cục Công tác phía Nam liên hệ, bố trí phương tiện đi lại cho 160 học 
viên Lớp tập huấn đi tham quan thực tế.  

3. Phòng Kế hoạch Tài chính  

- Thẩm định Dự toán kinh phí. 

- Giải quyết tạm ứng kinh phí và hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định.      

4. Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch 

- Thực hiện công tác truyền thông về lớp Tập huấn công tác bảo vệ môi 
trường tại Bình Thuận. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các Báo, Đài. 

- Phối hợp, hỗ trợ UBND địa phương tổ chức Lễ phát động chương trình 
“Chung tay hành động vì một môi trường xanh - sạch - đẹp” và ra quân làm vệ sinh 
môi trường. 
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  5. Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh 

  Chuẩn bị 04 tiết mục văn nghệ phục vụ Lễ khai mạc lớp tập huấn với chủ đề 
liên quan đến việc Bảo vệ môi trường du lịch vào sáng ngày 28/6/2016 tại khách sạn 
Park Diamond (Lê Lợi, Phan Thiết)./. 

 

Nơi nhận:                                                   KT. GIÁM ĐỐC                       
- UBND tỉnh (b/cáo); PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Văn phòng Sở; 
- Phòng KHTC Sở;  
- Trung tâm TTXTDL, 
- Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh; 
- Lưu: VT, NVDL.              
 
 
                                                                                          Võ Hoàng Tuyết Linh      
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