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HƯỚNG DẪN

tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước
-----

Thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW ngày 30/7/2021 của Ban Tuyên
giáo Trung ương “Về tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền
vững đất nước”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền trên
địa bàn tỉnh như sau:

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền,
đoàn thể, cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong
tỉnh, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp;
các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo
vệ môi trường, góp phần phát triển tỉnh Bình Định nhanh, toàn diện, bền vững.

2. Công tác thông tin, tuyên truyền cần tiến hành thường xuyên, liên tục, có
trọng tâm, trọng điểm, gắn với các chương trình, đề án, dự án về phát triển kinh
tế - xã hội của từng cơ quan, đơn vị và địa phương; phù hợp với bối cảnh phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

II - NỘI DUNG 

1.  Tuyên truyền các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách
nhiệm của các cấp, các ngành cũng như người dân đối với việc bảo vệ môi
trường, phát  triển bền vững đất  nước đã được nêu trong  nghị quyết  đại  hội
đảng bộ các cấp; các  chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước về bảo vệ môi trường: Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019
của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về
“chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo
vệ môi trường”; pháp luật về bảo vệ môi trường; Chiến lược quốc gia về tăng
trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050;  Chiến lược bảo vệ
môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030…

2. Tuyên truyền những kết quả, thành tựu trong công tác bảo vệ môi trường
ở các cấp, các ngành trong thời gian qua; chỉ rõ những hạn chế, bất cập trong
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công tác kiểm soát các hoạt động khai thác tài nguyên, công tác nắm bắt, dự báo
và xử lý các vụ việc ô nhiễm môi trường...

3. Tập trung tuyên truyền các giải pháp khoa học - công nghệ, đổi mới sáng
tạo, thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh.
Phát hiện, biểu dương và nhân rộng mô hình hay, điển hình tiên tiến trong các
hoạt động, phong trào quần chúng bảo vệ môi trường gắn với việc tuyên truyền,
phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Đấu tranh, phản bác
lại những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng những hạn chế, bất
cập trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường kích động, chống
phá Đảng, Nhà nước.

III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương
trong tỉnh thường xuyên phối  hợp với ban tuyên giáo các cấp chỉ  đạo,  định
hướng thông tin tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ môi trường; nhất là
việc xây dựng, triển khai các chương trình, dự án, đề án có tác động, ảnh hưởng
tới đời sống dân sinh, có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm”; tăng cường các biện
pháp quản lý thông tin, tuyên truyền về môi trường trên báo chí, truyền thông,
trang thông tin điện tử, nhất là trên internet và mạng xã hội, kiên quyết xử lý
nghiêm những vi phạm trong việc đăng tải thông tin, tuyên truyền.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội
của tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền hội viên, đoàn viên tích
cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động, phong trào bảo
vệ môi trường; tham gia xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước, cam kết về
bảo vệ môi trường và các mô hình tự quản về môi trường của cộng đồng dân cư.

3. Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực
thuộc Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, quán triệt thực
hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về
môi trường; chủ động nắm chắc và dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội; 
kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp cho cấp ủy chỉ đạo thông tin, tuyên truyền,
định hướng dư luận xã hội, xử lý và ngăn chặn kịp thời “điểm nóng” về môi
trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị,
trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

4.  Các cơ quan thông tin, tuyên truyền của tỉnh tăng cường các tin, bài,
phóng sự tuyên truyền sâu sắc, sinh động về đề tài bảo vệ môi trường; biểu
dương, khích lệ những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các hoạt động bảo vệ môi
trường gắn với việc đấu tranh, phản bác các thông tin quan điểm sai trái, thù




