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BÁO CÁO 

Kết quả tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường trong 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” 

6 tháng đầu năm 2022 

 

Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh Sơn La về 

thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 

2022; Căn cứ Công văn số 506/STNMT-QLMT về việc tổ chức tuyên truyền, 

vận động người dân, cơ quan đơn vị giữ gìn vệ sinh môi trường trong phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2022, Ban Dân tộc báo 

cáo kết quả như sau:  

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TUYÊN TRUYỀN 

1. Công tác chỉ đạo 

Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-BDT ngày 19/01/2022 về 

triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

giai đoạn 2022 - 2026; Kế hoạch số 31/KH-BDT ngày 14/02/2022 về thực hiện 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022. 

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã quán 

triệt mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong 

công tác tuyên truyền, vận động các gia đình thực hiện tốt nội dung, mục tiêu 

chương trình đề ra. 

2. Công tác tuyên truyền 

Ban Dân tộc đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các hộ gia đình về các chủ 

trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước, phổ biến những tiến bộ 

khoa học kỹ thuật, các gương điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay bài 

học quý báu từ phong trào thi đua sản xuất giỏi giúp nhau xoá đói giảm nghèo 

và làm giàu chính đáng vào các Hội nghị tập huấn về các Chương trình, chính 

sách dân tộc do Ban Dân tộc quản lý… Việc tuyên truyền các chương trình, 

chính sách dân tộc đã từng góp đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần cho đồng bào ở vùng DTTS đặc biệt khó khăn. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Dân tộc đã chủ động phối hợp với các 

Sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực 

hiện có hiệu quả lồng ghép các nội dung tuyên truyền vận động của Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vào các Hội nghị tập huấn sau: 
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- Tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan và hệ thống 

công tác dân tộc trong toàn tỉnh về các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các 

văn bản: Luật bảo vệ Môi trường; Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Chỉ thị 

số 05/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ 

giải pháp cấp bách về môi trường và các văn bản của UBND tỉnh liên quan đến 

môi trường tai các cuộc giao ban tháng, sinh hoạt chi bộ, thông qua Trang thông 

tin điện tử của Ban Dân tộc. 

- Lồng ghép tuyên truyền Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải 

nhựa trên địa bàn tỉnh Sơn La, tăng cường quản lý tái sử dụng, tái chế, xử lý 

giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Sơn La tại các Hội nghị tuyên truyền, 

vận động đồng bào các dân tộc của Ban tại các Hội nghị, Chương trình, chính 

sách dân tộc do Ban Dân tộc quản lý, như: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác 

dân tộc đối với cán bộ ở các bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II, khu vực 

III trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022; Chính sách đối với người có uy tín trong 

đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018; 

Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”; Quyết định số 

1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề 

án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 

2025”. 

- Đăng tải tuyên truyền Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa 

trên địa bàn tỉnh Sơn La và các văn bản có liên quan đến quản lý chất thải nhựa 

trên trang thông tin điện tử của Ban https://bandantoc.sonla.gov.v 

- Ngoài ra, với chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân tộc tham mưu cho 

UBND tỉnh xây dựng và triển khai các Chương trình, chính sách liên quan đến 

vùng đồng bào dân tộc. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Dân tộc tiếp tục tham 

mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc 

như: Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 

18/11/2019 về phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và các chính sách khác… Thông qua 

việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu đã góp phần giảm nghèo, 

đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở vùng dân tộc trên 

địa bàn toàn tỉnh.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

Công tác tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng thực hiện 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn nhận được sự 

quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, cấp uỷ, chính quyền các 

cấp, các ngành và nhận được sự đồng thuận nhất trí cao của nhân dân. Các 

chương trình, chính sách hỗ trợ, đầu tư góp phần làm thay đổi tư duy và tập 

quán sản xuất của đồng bào các dân tộc. 
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2. Khó khăn 

- Việc triển khai công tác vận động thực hiện tổ chức các hoạt động bảo 

vệ môi trường hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” có lúc chưa được sâu rộng, thường xuyên. Trình độ dân trí trong đồng bào 

DTTS còn nhiều hạn chế, ý thức chấp hành luật ở một số bộ phận, địa phương 

chưa cao. 

- Đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa đời sống còn gặp nhiều 

khó khăn nên ảnh hưởng, hạn chế trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”. Việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa ở 

cơ sở nhất là điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của nhân dân và hệ thống trang 

thiết bị phục vụ cho công tác tuyên truyền ở một số nơi còn thiếu. 

- Kinh phí hoạt động cho công tác tuyên truyền các hoạt động bảo vệ môi 

trường hưởng ứng “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” không có; 

chỉ lồng ghép vào các hội nghị tập huấn thuộc các chương trình, chính sách do 

Ban quản lý. 

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường 

trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” 6 tháng đầu 

năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tài Nguyên & Môi tường; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng thuộc BDT; 

- Website BDT; 

- Lưu: VT, TTr. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Thào Xuân Nếnh 
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