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HƯỚNG DẪN 
Tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ cho  

sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước 

----- 

Căn cứ Hướng dẫn số 29 HD/BTGTU, ngày 12/10/2022 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về “Tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững của tỉnh”, 

Ban Thường vụ Thành ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn thành phố 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. 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 sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước. 

2. Thông qua tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị 

và toàn xã hội trong việc 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 từ ô nhiễm môi trường. 

3. Công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; tiến hành thường xuyên hoặc 

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

hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của các 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, 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. Làm rõ các quan điểm, mục tiêu, định hướng 

và các giải pháp của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về an ninh môi trường phát 

triển bền vững đất nước; 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, bảo 

đảm 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. 

2. Tuyên truyền những kết quả, thành tựu trong công tác bảo vệ môi trường của 

Đảng và Nhà nước, nhất là thúc đẩy sử dụng nguồn năng 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 
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cộm hiện nay, như: biến đổi khí hậu, thiên tai, an ninh nguồn nước, suy giảm tài 

nguyên rừng, đa dạng sinh học… ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, gây bất ổn 

cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như của địa phương. 

3. Tuyên truyền những khó khăn, thách thức về an ninh môi trường không bảo 

đảm sẽ ảnh hưởng sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, như: mất cân bằng 

sinh thái; ô nhiễm nguồn nước các dòng sông; ô nhiễm không khí ở khu công nghiệp, 

làng nghề, đô thị; suy giảm hệ sinh thái rừng ảnh hưởng nguồn sinh thủy trên các lưu 

vực sông... Biến đổi khí hậu dẫn đến hiện tượng thời tiết cực đoan như: lũ quét, lũ 

ống, sạt lở đất, 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, thị trường các 

- bon và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường. Tuyên 

truyền cổ vũ các mô hình đổi 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; tuyên truyền nhân rộng những cá nhân, tổ chức và 

doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong bảo vệ 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 nghệ, kinh phí, kinh nghiệm quản lý,…). 

5. Tăng cường 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 rẻ nội bộ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các chi, đảng bộ trực thuộc  

- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền tới 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 bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả.   

- Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và đoàn thể, nhất là người đứng đầu nêu cao vai 

trò, trách nhiệm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng về an ninh môi trường; 

thúc đẩy triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, góp phần thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.   

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng làm tốt công tác tư tưởng, nhất là 

công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động 

trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

2. Ủy ban nhân dân thành phố 

- Chỉ đạo cơ quan, đơn vị chức năng bám sát thực tiễn, dự báo sớm tình trạng 

khi xây dựng, triển khai các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội có 
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tác động, ảnh hưởng tới đời sống dân sinh, có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm”, 

Nhân dân quan tâm. 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức quán triệt, thông tin, tuyên 

truyền triển khai thực hiện 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 tới cấp ủy, tổ 

chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo đúng 

tinh thấn Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về ban hành 

Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong 

việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các 

vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.  

- Tăng cường các biện pháp quản lý thông tin, tuyên truyền về môi trường trên 

trang thông tin điện tử, nhất là trên internet và mạng xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm 

những thông tin không đúng với quy định của pháp luật về an ninh môi trường.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan; tổ 

chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật về đề tài an ninh môi trường phục vụ phát 

triển bền vững đất nước. 

3. Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể thành phố 

Tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền về an ninh môi trường; tích 

cực vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng cao nhận thức về an ninh môi 

trường sẽ góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố. 

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Cổng thông tin điện tử 

thành phố 

- Mở các chuyên mục để thông tin, tuyên truyền sâu sắc, sinh động về an ninh 

môi trường phục vụ cho sự phát triển bền vững của thành phố.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền biểu dương, khích lệ những tập thể, cá nhân tiêu biểu 

phát triển mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, 

góp phần bảo đảm an ninh môi trường; đấu tranh, phản bác các thông tin quan điểm 

sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động, cản trở việc bảo đảm an ninh môi trường. 

 
Nơi nhận:   

Gửi bản điện tử: 

- TT Thành uỷ,  

- UBND thành phố, 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy,  

- MTTQ, các hội, đoàn thể tp, 

- Trung tâm VH, TT&TT thành phố 

- Lưu Văn phòng Thành ủy. 
 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Triệu Thị Thu Hoài 
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