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Kính gửi: Các doanh nghiệp du lịch – dịch vụ trên địa bàn tỉnh 

Những năm qua, ngành du lịch Việt Nam có tốc độ phát triển nhanh, góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước, tạo nhiều việc làm ở tất cả các địa bàn 

từ đô thị đến nông thôn, đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế và quảng bá hình 

ảnh đất nước, con người Việt Nam. Tuy nhiên, sự phát triển du lịch cũng có một 

số tác động tiêu cực, gây ô nhiễm môi trường như tiêu thụ nhiều năng lượng, 

nước sạch, vật tư hàng hóa, tạo ra nhiều chất thải, đặc biệt là chất thải nhựa, túi 

nilon khó phân hủy,... làm giảm tính hấp dẫn của các điểm tham quan du lịch nói 

riêng và du lịch nước ta nói chung. Trên bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh du 

lịch toàn cầu do Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) công bố, tiêu chí bảo vệ môi 

trường của Việt Nam đang là điểm yếu.  

Thực hiện Công văn số 1857/BVHTTDL-TCDL ngày 15/5/2019 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi ni 

lông, ống hút nhựa, cốc nhựa dùng một lần; Thông báo số 158/TB-UBND ngày 

15/5/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Kết luận của Chủ tịch UBND 

tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi bàn về giải pháp đẩy mạnh hoạt động Ngày Chủ 

nhật xanh. Để bảo vệ môi trường, phát triển du lịch bền vững, Sở Du lịch yêu cầu 

các doanh nghiệp du lịch – dịch vụ triển khai các nội dung có liên quan dưới đây: 

1. Đề nghị các đơn vị quản lý 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. 

2. Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường nhằm đáp ứng các yêu cầu quy định tại Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ 

môi trường tại các cơ sở du lịch và dịch vụ theo Quyết định số 1066/QĐ-

BVHTTDL ngày 28/3/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Du lịch đã 



có Công văn số 792/SDL-QLCSLT ngày 24/8/2018). Tiếp tục thực hiện Kế 

hoạch số 34/KH-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện 

phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị 

09/CT-UBND ngày 22/4/2019  “về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận 

động, tổ chức thực hiện đề án ngày chủ nhật xanh”. 

3. Tuyên truyền tới toàn thể nhân viên về công tác bảo vệ môi trường, 

phát triển du lịch bền vững; đặt các tài liệu truyền thông, thông điệp bảo vệ môi 

trường, tiết kiệm điện, nước tại khu vực lễ tân, nơi đón tiếp trong cơ sở kinh 

doanh dịch vụ du lịch và trong phòng ngủ các khách sạn nhằm kêu gọi, hướng 

dẫn khách du lịch cùng tham gia bảo vệ môi trường.  

4. Tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, sử dụng 

ống hút, cốc,… bằng vật liệu có nguồn gốc hữu cơ hoặc có thể dùng nhiều lần; 

hạn chế sử dụng túi nilon, ống hút nhựa, cốc nhựa dùng 1 lần và các sản phẩm 

khó phân hủy; giảm thiểu rác thải nhựa; chọn lọc và ưu tiên đặt mua sản phẩm 

có dán nhãn thân thiện với môi trường, sản phẩm sử dụng bao bì hữu cơ, bao bì 

dễ phân hủy, bao bì sử dụng nhiều lần của các nhà cung cấp vật tư đầu vào cho 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. 

5. Thu gom, phân loại, xử lý chất thải trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

du lịch, khu du lịch, điểm du lịch theo đúng quy định. 

6. Tiếp tục tổ chức định kỳ Chủ nhật hàng tuần huy động nhân viên thuộc 

đơn vị mình ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại đơn vị, các khu vực lận cận 

và tại đường làng, ngõ xóm, tổ dân phố, thôn, bản, làng nơi cư trú. 

7. Các doanh nghiệp du lịch – dịch vụ có vị trí ven biển phát động phong 

trào làm sạch rác thải ở biển gắn liền với các hoạt động hè, hoạt động du lịch 

biển năm 2019. 

Nhận được văn bản này yêu cầu các doanh nghiệp du lịch – dịch vụ nghiêm túc 

triển khai thực hiện. 

Nơi nhận:                                  
- Như trên; 

- Hiệp hội Du lịch (phối hợp thực hiện);   
- Ban Giám đốc Sở; 

- Phòng QLCSLT, QLLH;  

- Lưu: VT.  
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