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Xây dựng và
phát triển giáo
dục du lịch xanh
tại các cơ sở
giáo dục đại học
có đào tạo về du
lịch

Đại học
Huế

2

Giáo dục bảo vệ

Viện

Chủ
nhiệm
nhiệm
vụ
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Nguyễn
Hoàng
Sơn

PGS.TS.

Thời
gian
thực
hiện
20222023
(24
tháng)

/QĐ-BGDĐT ngày

tháng

năm 2021)

Dự kiến sản phẩm
và yêu cầu, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

1. Kế hoạch hoạt động giáo dục du lịch xanh ở các cơ sở giáo dục đại học
đào tạo về du lịch.
2. Tài liệu về du lịch xanh và giáo dục du lịch xanh trong các cơ sở giáo dục
đại học đào tạo về du lịch.
3. Tài liệu hướng dẫn tập huấn về giáo dục du lịch xanh cho cán bộ quản lý,
giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học đào tạo về du lịch.
4. Tài liệu truyền thông về giáo dục du lịch xanh trong các cơ sở giáo dục
đại học đào tạo về du lịch.
5. Tài liệu hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình giáo dục du lịch xanh
trong các cơ sở giáo dục đại học đào tạo về du lịch.
6. Mô hình giáo dục du lịch xanh trong các cơ sở giáo dục đại học đào tạo
về du lịch.
7. Bộ tiêu chí của mô hình giáo dục du lịch xanh trong các cơ sở giáo dục
đại học đào tạo về du lịch.
8. Bộ công cụ đánh giá mô hình giáo dục du lịch xanh trong các cơ sở giáo
dục đại học đào tạo về du lịch.
9. Báo cáo thực trạng giáo dục du lịch xanh trong các cơ sở giáo dục đại học
đào tạo về du lịch.
10. Báo cáo kết quả tập huấn về giáo dục du lịch xanh trong các cơ sở giáo
dục đại học đào tạo về du lịch..
11. Báo cáo kết quả thử nghiệm mô hình giáo dục du lịch xanh trong các cơ
sở giáo dục đại học đào tạo về du lịch.
12. Báo cáo kết quả truyền thông về giáo dục du lịch xanh trong các cơ sở
giáo dục đại học đào tạo về du lịch.
13. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.
14. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.
2022- 1. Tài liệu Giáo dục bảo vệ động vật hoang dã trong nhà trường phổ thông
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(triệu đồng)
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động vật hoang
Khoa
dã trong trường
học
phổ thông khu
Giáo
vực Tây Nguyên dục Việt
Nam

Nguyễn
Thị Lan
Phương

Xây dựng và
phổ biến giáo
dục pháp luật
bảo vệ môi
trường trong các
cơ sở giáo dục
đại học ở Việt
Nam

PGS.TS. 2022- 1.Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường trong các cơ sở
Nguyễn 2023 giáo dục đại học (bao gồm sổ tay và tài liệu điện tử theo các chủ đề).
Thị
(24
2. Tài liệu hướng dẫn tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ môi
Minh
tháng) trường trong các cơ sở giáo dục đại học (kèm theo chương trình tập huấn).
Hằng
3. Tài liệu hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình điển hình về giáo dục
pháp luật bảo vệ môi trường trong cơ sở giáo dục đại học
4. Mô hình điển hình về giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường trong cơ sở
giáo dục đại học (kèm theo bộ tiêu chí, bộ công cụ đánh giá mô hình).
5. Báo cáo kết quả tập huấn về giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường trong
cơ sở giáo dục đại học.
6. Báo cáo kết quả thử nghiệm mô hình điển hình về giáo dục pháp luật bảo
vệ môi trường trong cơ sở giáo dục đại học.

Trường
Đại học
Ngoại
thương

2023 khu vực Tây Nguyên
(24
2. Bộ tài liệu tập huấn giáo viên về giáo dục bảo vệ động vật hoang dã cho
tháng) học sinh phổ thông khu vực Tây Nguyên
3. Tài liệu hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ động vật
hoang dã cho học sinh phổ thông khu vực Tây Nguyên.
4. Tài liệu hướng dẫn các bộ quản lí và giáo viên cốt cán tổ chức hoạt động
truyền thông giáo dục bảo vệ động vật hoang dã cho học sinh phổ thông khu
vực Tây Nguyên.
5. Mô hình giáo dục bảo vệ động vật hoang dã cho học sinh phổ thông khu
vực Tây Nguyên.
6. Bộ tiêu chí của mô hình giáo dục bảo vệ động vật hoang dã cho học sinh
phổ thông khu vực Tây Nguyên.
7. Bộ công cụ đánh giá mô hình giáo dục bảo vệ động vật hoang dã cho học
sinh phổ thông khu vực Tây Nguyên.
8. Báo cáo thực trạng giáo dục bảo vệ động vật hoang dã cho học sinh phổ
thông khu vực Tây Nguyên.
9. Báo cáo kết quả thử nghiệm tài liệu, tập huấn cho cán bộ quản lí và giáo
viên cốt cán các trường phổ thông khu vực Tây Nguyên.
10. Báo cáo kết quả thử nghiệm mô hình giáo dục bảo vệ động vật hoang dã
cho học sinh phổ thông khu vực Tây Nguyên.
11. Báo cáo kết quả truyền thông về giáo dục bảo vệ động vật hoang dã cho
học sinh phổ thông khu vực Tây Nguyên.
12. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.
13. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.
1.000

600

2

7. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.
8. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.
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Xây dựng quy
trình hướng dẫn
đánh giá hiệu
quả hoạt động
giáo dục môi
trường trong nhà
trường
phổ
thông
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Tập huấn nâng Đại học
cao năng lực
Huế
tích hợp giáo (Trường
dục bảo vệ môi Đại học
trường
trong
Sư
hoạt động trải phạm)
nghiệm ở trường
phổ thông cho
giáo viên trung
học
Tập huấn tiêu Trường
dùng xanh cho Đại học
sinh viên các cơ Ngoại
sở giáo dục đại thương
học

PGS.TS
Nguyễn
Thành
Nhân

20222023
(24
tháng)

TS.
Hoàng
Hương
Giang

20222023
(24
tháng)

Tập huấn nâng

PGS.TS

2022- 1. Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực giáo dục các vấn đề suy giảm môi

6

7

Trường
Đại học
Sư
phạm
Hà Nội

Trường

TS. Trần 2022- 1. Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà
Ngọc
2023 trường phổ thông, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và dự kiến sử dụng
Chất
(24 trong các văn bản báo cáo hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà
tháng) trường.
2. Bộ công cụ đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà
trường phổ thông, được Hội đồng nghiệm thu thông qua, được Hội đồng
nghiệm thu thông qua và dự kiến sử dụng trong các văn bản báo cáo hiệu
quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường.
3. Hướng dẫn quy trình đánh giá đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục môi
trường trong nhà trường phổ thông, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và
dự kiến sử dụng trong các văn bản báo cáo hiệu quả hoạt động giáo dục môi
trường trong nhà trường.
4. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.
5. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

800

500

1. Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường
trong hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông cho giáo viên trung học.
2. Tài liệu hướng dẫn tập huấn về nâng cao năng lực năng lực tích hợp giáo
dục bảo vệ môi trường trong hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông cho
giáo viên trung học.
3. Báo cáo thử nghiệm tài liệu.
4. Báo cáo kết quả tập huấn
5. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.
6. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

500

300

1. Tài liệu tập huấn về tiêu dùng xanh cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại
học.
2. Tài liệu hướng dẫn tập huấn về tiêu dùng xanh cho sinh viên các cơ sở
giáo dục đại học (kèm theo chương trình tập huấn).
3. Báo cáo thử nghiệm tài liệu.
4. Báo cáo về kết quả tập huấn
5. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.
6. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

500

300

500

300
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cao năng lực
giáo dục các vấn
đề suy giảm môi
trường cho sinh
viên các trường
sư phạm

Đại học
Sư
phạm
Hà Nội

Đào
Đức
Doãn

2023 trường cho sinh viên các trường sư phạm.
(24 2. Tài liệu hướng dẫn tập huấn nâng cao năng lực giáo dục các vấn đề suy
tháng) giảm môi trường cho sinh viên các trường sư phạm.
3. Báo cáo thử nghiệm tài liệu.
4. Báo cáo kết quả tập huấn
5. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.
6. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.
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Tổ chức chuỗi Đại học TS. Trần 2022 - Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và
các hoạt động
Thái
Hải
(12 Tháng hành động vì môi trường với chủ đề "Bảo vệ tài nguyên rừng".
hưởng
ứng Nguyên
Đăng
tháng) - Các cuộc thi, các hoạt động tuyên truyền liên quan đến chủ đề.
Ngày
Môi (Trường
- Video clip, hình ảnh về các hoạt động.
trường Thế giới Đại học
- Các thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên
và Tháng hành
Nông
website của đơn vị chủ trì về các hoạt động.
động vì môi
lâm)
trường với chủ
đề "Bảo vệ tài
nguyên rừng"

200

200
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Tổ chức chuỗi
các hoạt động
hưởng
ứng
Ngày
Môi
trường Thế giới
và Tháng hành
động vì môi
trường với chủ
đề "Đa dạng
sinh học vùng
Đồng bằng sông
Cửu Long"

Trường
Đại học
Đồng
Tháp

2022 - Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và
(12 Tháng hành động vì môi trường với chủ đề "Đa dạng sinh học vùng Đồng
tháng) bằng sông Cửu Long".
- Các cuộc thi, các hoạt động tuyên truyền liên quan đến chủ đề.
- Video clip, hình ảnh về các hoạt động.
- Các thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên
website của đơn vị chủ trì về về các hoạt động.
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Tổ chức chuỗi
các hoạt động
hưởng
ứng
Ngày
Môi
trường Thế giới
và Tháng hành

Trường
Đại học
Nha
Trang

2022 - Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và
(12 Tháng hành động vì môi trường với chủ đề "Đa dạng sinh thái biển khu vực
tháng) ven biển miền Trung".
- Các cuộc thi, các hoạt động tuyên truyền liên quan đến chủ đề.
- Video clip, hình ảnh về các hoạt động.
- Các thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên

200

200

TS.
Lương
Thanh
Tân
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động vì môi
trường với chủ
đề "Đa dạng
sinh thái biển
khu vực ven
biển
miền
Trung"
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Tổ chức quản lý,
kiếm tra, giám
sát các nhiệm vụ
bảo vệ môi
trường của Bộ
Giáo dục và Đào
tạo

website của đơn vị chủ trì về các hoạt động.

Vụ
KHCN
MT, Bộ
GDĐT

2022
(12
tháng)

TỔNG CỘNG
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(Danh mục gồm 11 nhiệm vụ)
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