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BANG CONG  SAN VIT NAM 

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 8 nám 2021 

HUUNG DAN 
Tuyên truyn bão v môi trLrô'ng, gop phn phát triên bn vfrng dt nurc 

Thirc hin Huâng dn s 18-HD/BTGTW ngày 30/7/202 1 cüa Ban Tuyên 
giáo Trung izang ye Hu'óng dan tuyên truyên báo v môi trw&ng, gop phân phát 
triên ben vüng dat nzthc, Ban Tuyên giáo Tinh üy huâng dan cong tác tuyên truyên 
bão v môi trung, gop phân phát triên ben vüng dat nuàc, nhi.r sau: 

I- MIJC DICH, YEU CAU 
1. Tuyên truyn sâu rng, nâng cao nhn thrc, trách nhirn cüa can b, dãng 

viên và Nhân dan dê triên khai thrc hin thãng lçi Nghj quyêt Di hi di biêu 
toàn quôc lan thir XIII cüa Dãng, Nghj quyêt Dai  hi Dâng b tinh Tuyên Quang 
lan thtr XVII và các nghj quyêt, chi thj, két 1un cüa Trung uang, cüa tinh qua các 
nhim k' ye bâo v mOi trithng, phát triên ben vung dat nt.thc. 

2. Thông qua tuyên truyn phát huy vai trO, trách nhim cüa cap üy dâng, 
chInh quyên, doàn the các cap cüngnhis các to chtrc, cánhân và cong dông x hi 
trong vic thüc day phát triên kinh tê - xã hi, gict viThg on djnh chInh trj, trt tr an 
toàn xA hi, bào dam quôc phOng - an ninh và báo v môi tnr?Yng. 

3. Cong tác tuyên truyn cn tin hành thtx&ng xuyên, lien tic, Co trQng tarn, 
tr9ng diem; ni dung thông tin phãi cp nht, lông ghép vài tuyên truyên chü 
tnrcing, dung lôi cüa Dâng ye bâo v mOi tnthng và các chuGng trInh, dé an, dir 
an phát triên kinh tê - xä hi cüa dja phising, c quan, don vj; hInh thirc tuyên 
truyên can da dng, phü hqp vói các dOi tung. 

II- NQI DUNG TUYEN TRUYEN 
1. Tuyên tmyn chü truong, duäng li cüa Dâng, chInh sách, pháp lut cüa 

Nhà nixâc ye bâo v môi trtthng, phát triên ben v&ng dat nithc. Lam rô các quan 
diem, mi1c tiêu, nhim vil, giâi pháp và trách nhim cüa các cap, các ngànhcQng 
nhj.r nguri dan dôi vâi vic bao v mOi tnthng, duçrc nêu trong các nghj quyêt cüa 
Dáng qua cácnhim kS';  nhât là Nghj quyêt Di hi dai  biêu toàn quôc Ian thO XIII 
cüa Dâng, Kêt lun so 56-KL/TW ngày 23/8/20 19 cüa B ChInh trl ye tiêp Wc 
thirc hin Nghj quyêt Trung trong 7 khóa XI ye "Chü dng mg phó vài bien dOi 
khI hâu, tang ci.thng quãn l tài nguyen và bão v môi trung", Lut Báo v rnOi 
tn.thng 2020, Nghj djnh sO 53/2020/ND-CP ngày 05/5/2020 cüa ChInh phü ye 
"Quy djnh phi bâo v môi trtx&ng dôi v&i nrncc thai", Nghj djnh so 54/2021/ND-CP 
ngày 21/5/2021 cüa Chinh phü "Quy djnh ye dánh giá so b tác dng rnôi tnr&ng", 
Chién krqc quôc gia ye tang truing xanh thii k' 2011 - 2020 và tarn nhIn den näm 
2050, Chiên krçic báo v môi tru?mg quôc gia den nàm 2020, tam nhIn den näm 
2030; Nghj quyêt Di hi di bieu Dáng b tinh Tuyên Quang !ânthr XVII nhirn 
k' 2020 - 2025, Chi thj so 06-CT/UBND ngày 22/10/2020 cüa Uy ban nhãn dan 
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tinh v tAng ciing quãn 1, tái scr diing, tái ch& xr 1 và giãm thiêu chat thai nhira 
trên dja bàn tinh Tuyên Quang... 

2. Tuyên tmyn nhIrng k& qua, thành tru trong cong tác báo v môi tri.r&n 
thai gian qua, nhât là nhUng két qua nôi bet,  nhix: h thông chInh sách, pháp 1ut ye 
quán 1, bão v môi truông tiêp tic d.rçic hoàn thin; cong tác kiêm tra, giám sat và 
kiêm soát ye môi tru?ing chrçc tAng cuàng, xr 1 nghiêm theo quy djnh pháp 1ut 
mt so vii gay ô nhiêm nghiêm tr9ng; thüc day sir diing nguôn nAng krcing tái tao, 
than thin vôi môi truvng; nâng cao nAng hrc nghiên cIru, giám sat biên dôi khI 
hu, dr báo khI tt.rçrng thüy vAn và cãnh báo thiên tai; ma rng và nâng cao hiu 
qua hqp tac quôc te dé tim kiêm các giâi phap nâng cao chat hrçmg môi tnxang 
không khI, han  chê ô nhiêm rnôi tnthng. DOng thai, phân tIch chi rô nhng han 
chê, bat cp trong cong tác kiêm soát các hoat dng khai thác tài nguyen, cong tác 
nAm bAt, dr báo và xtr l các vi vic ô nhiêm môi tnr&ng... 

Phát hin, biu ducin và nhãn rng mô hInh hay, din hInh tiên tiên trong các 
hoat dng, phong trão quan chüng bâo v rnoi trixing gAn vâi vic tuyên truyên, 
phê phán nh&ng hành vi vi phm pháp lut ye mOi tnr1ng. 

3. Tuyên tmyn nh€tng tác dng lam giám sir ô nhim, suy thoái môi truang 
tai mi1c tiêu phát trién ben vcrng dat ntxâc; nhtng khó khAn, thách thirc dt ratrong 
cong tác bâo v môi truang hin nay. Ip trung tuyên truyên, khIch 1 dé xuât giâi 
phap khoa h9c - cong ngh, dOi mâi sang tao,  thic day phát trien mO hInh kinh tê 
so, kinh té tuãn hoàn, tAng tnr&ng xanh. 

4. TAng cixang tuyên truyn d& ngoi, chia sé thông tin, ph61 hcip nghiên ciru, 
quãn 1', khai thác và sü diing hiu qua, ben vng các nguôn tài nguyen, bâodãm 
an ninh sinh thai, an ninh mOi tnthng. .., dông thai giãm thiêu các tác dng bat lqi 
tr qua trInh toàn câu hóa và hi nhp quOc tê. 

5. DAy manh  tuyên truyn, thông tin tIch cijc, có djnh huâng; dAu tranh, phân 
bác lal  nhng thông tin, quan diem sai trái, xuyen tac,  lqi diing nhUng hn chê, bat 
cp trong Cong tác quãn l tài nguyen và báo v môi tnr&ng kIch dng, chông phá 
Dãng, Nhà nuâc, chia rê ni b và khôi dai  doàn kêt toàn dan tôc. 

HI- HINH T1I1C TUYEN TRUYEN 
Các dja phuang, ca quan, dan vj cAn cü vào ni dung tuyên truyn yà tInh 

hInh, diéu kin C1I the dê 1ira chQn hinh thrc tuyên truyên phü hqp, thiêt thirc, hiu 
qua, nhu: Tuyên truyên thông qua các tài lieu, an phâm, cong thông tin din tcr, 
trang thông tin din tir, mang xA hi...; qua h thông truyên thanh ca s&, sinh hoat 
các chi b, hi, to chtrc chInh tn - xA hi; thông qua di ngü báo cáo viên, tuyên 
truyên yiên, cong  tác vien; qua các hoat  dng vAn hóa, vAn ngh, the thao, các hoat 
dng truyén thông bâo v môi truang và tuyên truyên trrc quan trén pa no, áp 
phIch... d tuyên truyen dm net tài can b, dáng yiên, doãn vien và Nhân dan. 

IV- TO CHUC THVC HIN 
1. Các huyn üy, thành üy, ban can suy dãng, dãng doàn và dãng üy tryc 

thuc Tinh üy 
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- Tiêp tiic chi do to chüc quán trit, tuyên truyn tâi can b, dáng viên và 
Nhân dan ye chü triscing, duing lôi cüa Dâng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuóc 
ye bâo v môi trtthng, bang các hInh thüc phü hqp, hiu qua. 

- Chi ctao cp üy, t chrc dãng, chInh quyn và doàn th, nht là ngui drng 
dâu néu cao vai trô, tráchnhim, chi do thrc hin có hiu qua các chtrcrng trInh, 
ké hoach phát triên kinh té - xa hi, báo dam quôc phông - an ninh gän vói báo v 
môi trixông; kiên quyêt xr l nghiêm nhUng hành vi vi phm pháp Iut ye môi 
truong xay ra trên dia ban va linh vixc phu trach, gop phân thuc hiên thäng 101 Nghi 
quyêt Dai  hi  d?i  biêu toàn quôc lan thtr XIII cüa Dáng, Nghj quyêt D?i  hi di 
biêu Dâng b tinh Tuyên Quang lan thu xvii, nhim kS'  2020 - 2025. 

- Chi dio Co quan quân 1 nhà nuóc barn sat thrc tin, dir báo sam tmnh tr1ng 
ô nhjêm môi tri.r?Yng có the xây ra trên dja bàn, nhât là a khu do thj, khu, ciirncông 
nghip...; tr do chü dng, phOi hçip cht chê vai Ban Tuyên giáo 1mb üy tie Iàni 
tot cong tác thông tin, tuyên truyén vã tie xuât các bin pháp x& 1', kiên quyêt ngän 
chn nhüng "diem nóng" ye môi tri.räng theo Quyêt djnh so 238-QD/TW ngày 
3 0/9/2020 cüa Ban BI thu ye Quy chê phôi hçp giüa ban tuyên giáo cac cap vâi co 
quan nhà ni.râc cüng cap trong vic thijc thi pháp lut, triên khai kê hoach phát 
triên kinh té - xâ hi, giâi quyêt các van tie nôi cm, Nhân dan quan tam; Ké ho?ch 
so 01-KHILN ngày 12/5/2021 Kê hoach lien ngành gitta Ban Tuyên giáo Tinh üy 
Tuyên Quang vài cci quan nhà ni..r&c trong vic thrc thi pháp lut, triên khai ke 
hoch phát triên kinh tê - xà hi, giãi quyêt các van tie nOi c)m, Nhân dan quan tam. 

2. S& Tài nguyen và Môi trirông 
Chü dng phôi hçip vôi Ban Tuyên giáo Tinh üy tip tiic huóng dn to chCrc 

quán trit, tuyên truyen triên khai thirc hin chü truong, ctithng lOi cüa Dáng, chInh 
sách, pháp lut cüa Nhà nu&c ye bào v mOi truang, tâi can bO,  dãng viên và Nhân 
dan; thumg xuyên phôi hçip cht chê vài ban tuyên giáo các cap trong djnh huâng 
thông tin, tuyên truyên ye cong tác quán l, bão v mOi tru&ng, nhât là khi xây 
dirng, triên khai các chuong trInh, dr an có ánh hu&ng tâi d&i song dan sinh, có 
tInh chat "phik tgp", "nhgy cam ". 

3. S& Thông tin và Truyn thông 
Tang ci.rmg các bin pháp quân l thông tin, tuyên truyên; theo dOi, giám sat, 

phôi hqp vài CáC co quan lien quan xü l nghiêm các vi phm trong vic sü dung 
internet, mng xa hi tie dAng tãi, phô biên nhttng thông tin, quan diem sai trái, 
xuyen tc chi truong, duang 101 cüa Dãng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà nuac ye 
bâo v môi tru1ing. 

4. SO' Van hóa, The thao và Du ljch 
Chi dao,  huOng dn t6 chüc các hot dng tuyên truyn c dng trirc quan v 

môi trithng; phôi hçp vài Sâ Tài nguyen và Môi trLrang to chüc các hoat dng van 
hóa - ngh thut ye tie tài môi tru&ng. 

5. Uy ban Mt trn To quc và các ti chic chInh trl - xä hi tinh 
Chi dao,  huâng dn các cp b doàn, hi t chuc t& các hoit dng thông tin, 

tuyên truyên ye môi tru&ng; tIch cisc tham gia xây dirng và thirc hin quy uóc, 
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hirong ixóc, cam kt v bâo v môi trithng và các mô hInh t1r quán v môi tnu?ing 
cüa cong  dông dan cii. Nãm chäc và dx báo sam tInh hInh ti.x ttxâng, dii 1un xâ 
hi; vn dng can bi, doàn viên, hi viên tIch c1rc tham gia các hoat dng, các 
phong trào báo v môi trt.r?Yng. 

6. Hi Van hçc - Ngh thnt, Hi Nhà báo tinh 
Chi dao,  djnh hiiàng các hi viên M chCrc sang tác, quãng bá nhtng tác phm 

hay, có tInh giáo diic, cô dng các tang lap Nhân dan chung tay bâo v môi tnrang, 
gop phân phát triên ben vng dat niiâc. 

7. Các co' quan báo chI cüa tinh 
Barn sat si,r hu9ng dn cüa Ban Tuyên giáo Tinh üymâ các chuyên rnic, 

chuyên trang, các din dan de thông tin, tuyên truyên sâu sac, sinh dng ye dé tái 
bão v môi trixäng. Tang cithng tin, bài biêu dirang, khIch 1 nhung tp the, cá 
nhân tiêu biêu trong các hoat dng bâo v môi tnxâng gän vci vic dâu tranh, phân 
bác các thông tin quan diem sai trái, thu djch, xuyên tac,  kIch dng, can trâ vic 
thirc thi pháp lust, triên khai kê hoach phát triên kinh tê - xA hi, bâo dam quôc 
phông - an ninh, bão v môi truYng. 

8. Ban Tuyên giáo các huyn üy, thành üy, dãng üy trtyc thuc Tinh üy 
- Tip tçic tham miiu cp üy chi dao,  t chac tuyên truyn, quán trit thirc hin 

các chi thj, nghj quyêt cüa Dâng, chinh sach, pháp lust cüa Nhà nithc ye bâo v 
môi trirYng tói cap üy, to chüc dâng, doan the, can b, dâng viên và Nhân dan bng 
nhiêu hInh thCrc phong ph, phü hçip; tiêp t1c vn dng can b ngành tuyên giáo, 
báo cáo viên, tuyên truyên viên, cong  tác viên và phóng viên báo chI day manh 
thông tin, tuyén truyên ye bão v môi trir&ng trên internet, mng xã hti. 

- Chü dng n&m chic và dir báo tInh hmnh ux tixâng, tam trng xã hi; tir do 
kjp th?yi tham miru, dê xuât giâi pháp giOp cap üy chi dto thông tin, tuyên truyên, 
djnh hix&ng dir 1un xA hi, xtr l vâ ngän chn kjp thci "diem nóng" ye mOi 
trirang, gop phân thOc day phát triên kinh te - xâ hi, bâo dam an ninh chInh trj, 
trãt t1r, an toàn xã hi. 
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Ncyi nhAn:  
- Thrng trrc Tinh Uy, (Báo cáo) 
- Các ban can sir dang, dãng doàn, các huyn Uy, 
thành üy, dãng üy tnrc thuc Tinh iXy, 
- UBMTTQ, các to chrc chInh trj - x hi tinh, 
- Sâ Tài nguyen và Môi tnrông, 
- So Thông tin và Truyên thông, 
- So Van hóa. The thao vã Du ljch, 
- Các ci quan báo chI cUa tinh, 
- HOi Van h9c - Ngh thut tinh, 
- Hi Nba báo tinh, 
- Ban Tuyên giáo các huyn, thành üy, DUTT, 
- Lânh dao Ban, 
- Phông Khoa giáo, 
- Liru Ban Tuyên giáo Tinhüy. 
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