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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước 
  

 

Căn cứ Hướng dẫn số 47-HD/BTGTU ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát 

triển bền vững đất nước; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) xây dựng 

kế hoạch tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước 

như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng 

viên và Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

nhà nước về an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước; các mục 

tiêu, định hướng an ninh môi trường của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị 

quyết Đại hội của Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 

- Khẳng định bảo đảm an ninh môi trường là nhiệm vụ quan trọng, thường 

xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; an ninh môi trường vừa là 

nội dung cũng vừa là giải pháp của các kế hoạch phát triển kinh tế kinh tế - xã 

hội, có mối quan hệ mật thiết với nhau. 

- Thông qua tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 

chính trị và toàn xã hội thực hiện bảo đảm an ninh môi trường, bảo vệ môi trường 

sống của con người, chủ động ứng phó trước các mối đe dọa về an ninh môi 

trường, hướng tới phát triển bền vững đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIX. 

 2. Yêu cầu 

Công tác tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên; cập nhật nội dung, 

lồng ghép với tuyên truyền các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 

khuyến khích những hành động cụ thể, thiết thực bảo đảm an ninh môi trường; 

hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, từng địa 

phương, đơn vị. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

nhà nước, phương châm không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế, không 

thu hút đầu tư bằng mọi giá để bảo đảm an ninh môi trường (bảo đảm sự an toàn 

của con người, đảm bảo sự ổn định về chính trị, an toàn xã hội, bảo đảm sự phát 

triển kinh tế - xã hội trước đe dọa của môi trường sinh thái). Làm rõ các quan 

điểm, mục tiêu, định hướng và các giải pháp của Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về an ninh môi trường phát 
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triển bền vững; Luật bảo vệ môi trường 2020 (khoản 1, Điều 3), xác định lấy bảo 

vệ môi trường sống và sức khỏe Nhân dân làm mục tiêu hàng đầu, kiên quyết loại 

bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo chất lượng môi trường sống, 

bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần 

hoàn, thân thiện với môi trường; Chương trình hành động số 39-CTr/TU ngày 

26/8/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng 

cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kế hoạch số 3403/KH-UBND 

ngày 21/11/2013 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh 

ủy; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. 

2. Tuyên truyền những kết quả, thành tựu của đất nước, những kết quả đạt 

được của tỉnh Cao Bằng trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là thúc đẩy sử 

dụng nguồn nặng lượng sạch, tái tạo, thân thiện với môi trường, phát triển nông 

nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; phát triển mô hình kinh tế xanh, kinh 

tế tuần hoàn; giám sát biến đổi khí hậu, dự báo khí tượng thủy văn và cảnh báo 

thiên tai; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế để tìm kiếm các giải pháp 

nâng cao chất lượng môi trường không khí, hạn chế ô nhiễm môi trường... Đồng 

thời, chỉ rõ những mối đe dọa về an ninh môi trường nổi cộm hiện nay, như: biến 

đổi khí hậu, thiên tai, an ninh nguồn nước, an ninh môi trường biển, ô nhiễm môi 

trường khu vực trọng điểm, suy giảm tài nguyên rừng, đa dạng sinh học... ảnh 

hưởng đến sức khỏe của người dân, gây bất ổn cho phát triển kinh tế - xã hội. 

3. Tuyên truyền nhận thức rõ về những khó khăn, thách thức khi an ninh 

môi trường không bảo đảm và những hậu qủa tất yếu sẽ xảy ra, ảnh hưởng đến sự 

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, của địa phương hiện nay, như: 

Tình trạng nguồn nước các dòng sông trên địa bàn tỉnh; ô nhiễm không khí ở các 

khu sản xuất vật liệu xây dựng, các hoạt động khai thác tài nguyên, làng nghề...; 

suy giảm hệ sinh thái rừng ảnh hưởng nguồn sinh thủy trên các lưu vực sông; biến 

đổi khí hậu dẫn đến thiên tai, lũ lụt, hạn hán. 

Tập trung tuyên truyền về chính sách thuế bảo vệ môi trường, ký quỹ bảo 

vệ môi trường, chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên và bảo hiểm trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại do sự cố môi trường; cổ vũ các mô hình đối mới, sáng tạo, 

chương trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ 4.0 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cũng như bảo đảm an ninh môi trường. Phát 

hiện, biểu dương những cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có thành tích xuất sắc 

trong bảo đảm an ninh môi trường. 

4. Đẩy mạnh tuyên truyền hợp tác quốc tế, huy động hiệu quả các nguồn 

lực bảo vệ môi trường (khoa học - công nghiệ, kinh phí, kinh nghiệm quản lý...) 

góp phần bảo đảm an ninh môi trường, nâng có vai trò, vị thế của Việt Nam trên 

các diễn đàn quốc tế, khu vực và cả nước. 

5. Tăng cường tuyên truyền thông tin tích cực, có định hướng; đấu tranh, 

phản bác lại những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng những hạn 

chế, bất cập về an ninh môi trường nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung để 

kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ nội bộ và khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc. 
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III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

- Căn cứ vào tình hình, điều kiện cụ thể của các đơn vị lựa chọn hình thức 

tuyên truyền đa dạng, phong phú, thiết thực và có hiệu quả.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động, trực quan qua hệ thống panô, 

khẩu hiệu, băng rôn, áp phích và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua báo chí, ấn phẩm, trang thông tin 

điện tử, mạng xã hội... đến các tầng lớp nhân dân. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về an ninh môi trường phục vụ phát triển 

bền vững đất nước tại cơ quan, đơn vị; phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan 

hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền về an ninh môi trường trên địa bàn 

tỉnh. 

- Tổ chức các hoạt động cổ động trực quan về an ninh môi trường phục vụ 

phát triển bền vững đất nước; tăng cường các hoạt động văn hoá, văn nghệ, sân 

khấu hóa hoạt động tuyên truyền về đề tài an ninh môi trường. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên 

truyền cổ động trực quan trong đó tập trung vào đổi mới phương pháp tuyên 

truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

các huyện, thành phố 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền có hiệu quả về 

an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước; lồng ghép tuyên truyền 

trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn các huyện, thành phố. 

- Tổ chức các hoạt động cổ động trực quan về an ninh môi trường phục vụ 

phát triển bền vững đất nước tại địa phương với nhiều hình thức đa dạng, phong 

phú; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền tích cực về bảo vệ an ninh môi trường trên 

internet, mạng xã hội. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan (treo cờ, băng rôn, 

khẩu hiệu...) tại các khu trung tâm, các tuyến phố chính, trụ sở cơ quan, đơn vị, 

khu du lịch... Tiến hành kiểm tra rà soát, chỉnh trang các cụm thông tin, cổ động, 

panô, thay thế các nội dung đã cũ, không còn phù hợp. 

Căn cứ Kế hoạch trên, đề nghị các phòng, đơn vị triển khai thực hiện có 

hiệu quả./. 

 
Nơi nhận:  
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng VHTT các huyện, thành phố;  

- Trung tâm VHTT các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Sầm Việt An 
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