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    UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   SỞ DU LỊCH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số: 238 /KH-SDL                       Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 3 năm 2019 

  

 

        KẾ HOẠCH  

         Triển khai Đề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động  

để Thừa Thiên Huế thêm Xanh – Sạch – Sáng” 

 

Thực hiện Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 19/01/2019 của UBND 

tỉnh về Đề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh “ Hãy hành động để Thừa Thiên Huế 

thêm Xanh – Sạch – Sáng”; Chỉ thị số 1036/UBND-CT ngày 27/02/2019 của 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án Ngày 

Chủ nhật Xanh; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về việc tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh 

“ Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh – Sạch – Sáng” năm 2019. Sở 

Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện tại đơn vị như sau:  

I. Mục đích, yêu cầu 

- Nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao 

động trong ngành du lịch Thừa Thiên Huế về vai trò, trách nhiệm của mình 

trong việc bảo vệ môi trường sống và môi trường làm việc, góp phần đảm bảo 

môi trường du lịch của địa phương luôn sạch – xanh – thân thiện. 

- Tuyên truyền kêu gọi mọi người chung sức bảo vệ môi trường sống, thu 

gom rác thải, bảo vệ môi trường sống xanh sạch đẹp. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, sáng tạo, hiệu quả và tiết 

kiệm đồng thời đảm bảo môi trường sạch đẹp tại các tuyến phố, tuyến đường du 

lịch, các điểm tham quan, điểm/khu du lịch...trên địa bàn thành phố Huế và các 

địa phương lân cận.  

II. Nội dung kế hoạch  

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục về triển khai 

thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

về công tác bảo vệ môi trường, Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 13/3/2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 04/6/2018 của Ủy ban 

Nhân dân tỉnh thực hiện việc mở Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên 

Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải; 

- Ban hành Công văn gửi Hiệp hội Du lịch (Hội Lữ hành, Hội Khách sạn, 

Chi hội Hướng dẫn viên), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Trường Cao 

đẳng Du lịch, Khoa Du lịch – Đại học Huế đề nghị phối hợp triển khai thực hiện 

Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 19/01/2019 của UBND tỉnh về Đề án tổ 
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chức Ngày Chủ nhật xanh “ Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh – 

Sạch – Sáng”; Tổ chức buổi lễ phát động chung của ngành du lịch tỉnh phối hợp 

với các đơn vị liên quan vào sáng Chủ nhật ngày 24/3/2019. 

- Chỉ đạo các đơn vị hoạt động kinh doanh lưu trú, lữ hành thực hiện các 

quy định bảo vệ môi trường theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 

19/2013/TTLT-BTNMT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt 

động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; Tổ chức thanh tra 

Sở kiểm tra giám sát việc thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường tại các đơn vị lữ 

hành và lưu trú. 

- Hưởng ứng thêm các phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 

lần” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Ngày Trái đất 22/4; Ngày Môi trường 

thế giới 5/6; Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường; 

Tuần lễ Biển đảo Việt Nam; Ngày đa dạng sinh học; Giờ trái đất; Chiến dịch 

làm cho thế giới sạch hơn; Vận động cộng đồng địa phương và cộng đồng doanh 

nghiệp du lịch, hướng dẫn viên, du khách hưởng ứng một số trào lưu trên mạng 

xã hội về dọn rác, vệ sinh môi trường; Tiếp tục động viện, hỗ trợ hoạt động tình 

nguyện của các nhóm cộng động  tại các tuyến phố du lịch, điểm tham quan du 

lịch, bờ sông Hương,.. 

- Định kỳ chủ nhật hàng tuần tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh tại cơ quan 

công sở, khuôn viên khách sạn, trụ sở văn phòng doanh nghiệp khu vực xung 

quanh; Tổ chức ra quân dọn dẹp, thu gom rác trên một số tuyến đường, tuyến 

phố, điểm du lịch trên địa bàn  thành phố Huế (dự kiến thực hiện vào trong các 

ngày Chủ nhật từ ngày 24/3 đến hết năm  2019).  

III. Kinh phí: Kinh phí tổ chức xã hội hóa (100%) 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Du lịch:  

- Xây dựng kế hoạch chung báo cáo UBND tỉnh, Tỉnh đoàn. 

- Phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh lập kế hoạch triển khai cụ thể từng 

tháng, gửi công văn yêu cầu các các doanh nghiệp du lịch - dịch vụ trên địa bàn 

tỉnh, các đơn vị phối hợp liên quan (Trung tâm BTDT Cố đô Huế, Trường Cao 

đẳng nghề Du lịch Huế, Khoa Du lịch Đại học Huế) triển khai thực hiện Quyết 

định số 139/QĐ-UBND ngày 19/01/2019 của UBND tỉnh về Đề án tổ chức Ngày 

Chủ nhật xanh “ Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh – Sạch – Sáng”.  

Cử cán bộ, nhân viên, đoàn viên thanh niên tham gia buổi Lễ phát động ra quân 

ngày Chủ nhật  24/3 và các Chủ nhật Xanh khác trong năm để hưởng ứng Đề án tổ 

chức Ngày Chủ nhật xanh;  

- Tổ chức đưa lịch và địa điểm thực hiện các ngày Chủ nhật Xanh lên 
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website và địa chỉ mạng xã hội của Sở và Hiệp hội Du lịch để thông báo, lan tỏa 

rộng rãi hoạt động, thu hút sự quan tâm và tham gia tình nguyện của cộng động 

và du khách 

- Phối hợp với Hiệp hội Du lịch kêu gọi vận động xã hội hóa kinh phí tổ 

chức từ các đơn vị, doanh nghiệp. 

2. UBND Thành phố Huế: đề nghị giao Trung tâm Công viên Cây Xanh 

Huế, Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình Đô thi ̣ Huế phối hợp và hỗ 

trợ phương tiện chứa và vận chuyển rác (nếu có nhu cầu). 

3. Hiệp hội Du lịch tỉnh:  

- Phối hợp với Sở Du lịch triển khai các nội dung của Kế hoạch và tổ chức 

Lễ Phát động vào sáng Chủ nhật ngày 24/3/2019; thông báo các thành viên hiệp 

hội, các Hội: Lữ hành, Khách sạn, Chi hội Hướng dẫn viên, các doanh nghiệp du 

lịch – dịch vụ cử người hưởng ứng tham gia. 

- Chủ trì lên kế hoạch cụ thể phân công các hội, chi hội, cơ sở khách sạn, 

doanh nghiệp lữ hành thành viên hiệp hội triển khai thực hiện hoạt động vào các 

chủ nhật hàng tháng. 

4. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Khoa Du lịch Đại học Huế, 

Trường Cao đẳng Du lịch Huế: đề nghị phối hợp công tác tổ chức Lễ phát 

động; cử lực lượng tham gia buổi lễ; có kế hoạch riêng tổ chức ra quân dọn dẹp, 

thu gom rác tại địa bàn quản lý của đơn vị và một số khu vực liên quan xung 

quanh (phối hợp thêm với các địa phương). 

Trên đây là kế hoạch Hưởng ứng Đề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh 

“Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh – Sạch – Sáng”, Sở Du lịch 

kính gửi UBND tỉnh, Tỉnh đoàn được biết, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:                                                            
- UBND tỉnh; 

- Tỉnh đoàn; 

- UBND TP. Huế;  

- Trung tâm BTDTCĐ Huế;  

- HHDL TTH; 

- Khoa Du lịch, Trường CĐ Du lịch;  

- Các phòng thuộc Sở, Trung tâm TTXTDL;   

- Các doanh nghiệp du lịch-dịch vụ;                                     

- Lưu: VP, VT.                                                                

KT.Q.GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phúc 
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