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* 

BANG CONG SAN VIT NAM 

Bc Ninh, ngày$ I tháng 10 nám 2022. 

So 1 - HD/DUK 

HIXONG DAN 
A A A A A A Tuyen truyen an ninh moi trirong phçic vi1 phat trien ben vtrug dat ntro'c 

Thirc hin Hithng dan s i4 -HD/BTGTU ngày 2 1/10/2022 cüa Ban Tuyên 
giao Tinh üy, Ban Thu'?ng v11 Dãng üy KMi các Co quan và Doanh nghiêp tinh 
hi.ró'ng dn các cp üy cci s tuyên truyn an ninh môi trirèng phuc vi phát trin 
bn vung d.t nuc, cii th nhu sau: 

I. MUC BICH, YEU CAU 

1. Nhtm tuyên truyn sâu rng, nâng cao nhn thirc, trách nhim cüa can bô, 
dãng vien, ngui lao dng trong Khi v chü trixang, di.thng 1éi cüa Dâng, chInh 
sách, pháp lut cüa Nba nuc v an ninh môi tnrng phiic vçt phát trin bn vüng 
d.t nuo'c; các muc tiêu, djnh huáng an ninh môi tnring cüa Nghi quyt Dai hôi 
XIII cüa Dáng. 

2. Thông qua tuyên truyn, phát huy sue manh tng hçp cã h thng chInh trj 
và toàn xã hi thirc hin bão dam an ninh môi truOng, bão v môi truông sang ci.a 
con nguôi; chü dng 1mg phó tru'Oc các mi de d9a v an môi trumng, huâng tó'i 
phát triên ben vUng dat rnthc, gop phân thirc hin thing 1ri Nghj quyt Dai hôi dai 
biu toàn quc 1n thlr XIII cUa Dáng. 

3. Tuyên truyn thumng xuyên, lien tiic, có tr9ng tam, trong dim, dung 
djnh hucng ni dung, gn 1ng ghép vó'i tuyên truyn các chInh sách phát trin 
kinh th - xâ hi dt nu'âe và hành dng cii th, thi& thirc bão dam an ninh môi 
tru?mg. Hlnh thlrc tuyên truyên da dng, phong phi, phü hcmp vói tung d& 
tuçrng. 

II. NQI DUNG VA H!NH TH1C TUYEN TRUYEN 

1. V ni dung tuyên truyn 

1.1. Tuyên truyn chü tnrang, duông 1i cCia Dáng, chInh sách, pháp luât cüa 
Nha niiuc: không dánh di môi tnthng d phát trin kinh t, không thu hut du tu 
bng mçi giá d báo dam an ninh môi trithng (báo dam sy' an toàn cia con ngztài, 
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báo dam s on djnh v chInh trj, an toàn xd h5i, báo dam strphát trié'n kinh tl - xã 
h5i frutc de dQa cza mói trung sinh thai). 

Lam rô các quan dim, mi,ic tiéu, djnh hw9ng vâ các giâi pháp cüa Nghi quyt 
Dai hi XIII cüa Dãng v an ninh môi tru&ng phát trin bn vüng dt nlróc; Luât Báo 
v môi tnr&ng 2020 (khoãn 1, Diu 3), xác djnh l.y bão v môi trung sng và sirc 
khóe nhn dan lam miic tiêu hang du; kiên quyt loai bó nh&ng dir an gay ô nhim 
môi tnthng, báo dam ch.t krçmg môi truông sang, bão v da dng sinh hoc và he sinh 
thai, xây dung nn kinh t xanh, kinh t tun hoàn, than thin vài môi tri.r&ng. 

1.2. Tuyên truyn nhU'ng kt qua, thành t1ru trong cong tác bão ye môi truông 
cüa Dâng và Nba nithc, nht là thüc dy si:r dung ngun näng h.rcing s.ch, tái tto, 
than thin vói môi tri.thng, phát trin nông nghip cOng ngh cao, nông nghiép hthi 
c; phát trin mO hinh kinh t xanh, kinh t tu.n hoàn; giám sat bin di khI hâu, 
dir báo khI tt.rcmg thüy van và cânh báo thiên tai. Mi rng và nâng cao hiu qua 
hqp tác quc th d tim kim các giâi pháp nâng cao cht ltrçing môi truOng không 
khI, hn ch 0 nhim môi tru&ng... 

Chi rö nMng mi de d9a v an ninh mOi tru&ng ni cm hin nay, nh'ir: bin 
di khI h.u, thiên tai, an ninh ngun nixâc, an ninh không khI, an ninh môi tnr&ng 
bin, 0 nhim môi trung khu vrc trçng dim, suy giàm tài nguyen rung, da dng 
sinh h9c,... ãnh huàng dn sirc khOe cüa ng.thi dan, gay b.t n cho phát trin kinh 
tê-xãhôi. 

1.3. Tuyên truyn nhi)ng khó khàn, thách thirc v an ninh mOi tru&ng không 
bâo dam, gay ânh hi.thng si,r phát trin kinh t - xâ hi nuic ta, nhu: m.t can bng 
sinh thai, phát trin mtnh m cong nghiêp boa, do th hóa; 0 nhim ngun nithc các 
dOng sOng chInh, vüng trung vá h luu; ô nhim khOng khI (bii mm PM2.5) y các 
thãnh ph H ChI Minh, Ha Ni và các khu cOng nghip, lang ngh, do thj; suy 
giãm h sinh thai rirng ãnh hu&ng ngun sinh thay trên các 1ru virc sOng; bin di 
khI hu dn dn thiên tai, lü liit, han han. 

T.p trung tuyên truyn v chinh sách thu bão v mOi truOng, k qu5' bão v 
môi trixOng, chi trã djch vi h sinh thai t1r nhien, thj tru?ng các - bOn và báo him 
trách nhim bM thring thit hi do si.r c mOi triRmg. 

Cé vu các mO hInh di m&i, sang tao, chumg trInh nghiên cü'u khoa h9c, lrng 
diing cOng ngh tiên tin, cong ngh 4.0 trong linE vrc bào v m0i tnthng cüng nhu 
bâo dam an ninh mOi tnthng. Phát hin, biu dung nhng ca nhan, t chirc và 
doanh nghip có thành tIch xut sc trong báo dam an ninh mOi truèng 

1.4. Dy mtnh tuyên truyn hcTp tác quc t, huy dng hiu qua các nguôn 1c 
bão v m0i tnr&ng (khoa hQc — cOng ngh, kinh phi kinh nghim quán lj,.,.), gop 
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phn bão dam an ninh môi tnr&ng, nâng cao vai trô, vj th cüa Viêt Nam trên cac din 
dan quc t và khu vrc. 

1.5. Tang cu&ng tuyên truyn thông tin tIch circ, có djnh huóng; du tranh, 
phãn bác lai  rihtrng thông tin, quan dim sai trái, xuyên tac, lçii dvng nhQng han ch, 
bt cp v an ninh môi tru&ng nói riêng và bão v môi tnr&ng noi chung d kIch 
dng, chng phá Dáng, Nba nuâc, chia r ni b vâ kMi dai doàn k& toàn dan tic. 

2. V hInh thtrc tuyên truyn 

T chirc tuyên truyn trên các phu'cmg tin thông tin dai chüng, Cng thông 
tin dién t1r tinh, trang thông tin din tir cüa các ca quan, dorn vj, doanh nghiêp 
trong Khi; trên internet, rnng xã hi, báo Btc Ninh, Dài PT&TH tinh; các 
phixcmg tin tuyên truyn trixc quan, treo bang zôn, kh.0 hiu; phát hành các tài 
lieu, .n phm tuyên truyn; chiu phim tài 1iu; t chirc hi nghj báo cáo viên, 
tuyên truyn viên; sinh boat cUa các th chc chInh trj - xâ hi.... 

III. TO CHU'C THC HIN 

1. Ban Tuyên giáo Bang üy Khi 

TIch crc tham muu Ban Thung vi Dáng üy Khi, chi dao t chirc quán 
trit, tuyên truyn tói can b, dãng viên, cong chüc, viên chüc, ngixii lao dng 
trong Khái v chü truo'ng, du&ng i& cüa Dáng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nba 
nuâc v an ninh môi tr1Ing phiic vii phát trin bn vfrng dt nuâc, bng các hInh 
thüc phong phü, phü hçp, hiu qua; nht là các quan dim, chü tnrang cüaDãng 
trong Nghj quy& Dai hi di biu toàn quc 1n thir XIII và các chi thj, nghj quyt 
cüa Dãng qua các nhim ki. 

Chi dao các cor quan quãn 1 Nhà nuic barn sat thrc tin, sóm du báo tInh 
trng ô nhim môi trir&ng có th xây ra trên dja bàn tinh va khu vrc; phi hçp vâi 
các cor quan, dan vj chrc nàng lam tat cong tác tii tuông, cong tác thông tin tuyên 
truyn, tao sr thang nht cao v nhn thcrc và hành dng trong Dáng, sr dang thu.n 
trong nhân dan, gop phn giU virng an dinh chInh tn, bão dam quac phông, an ninh 
trt tr an toàn xà hi trong Khai và trén dja bàn. 

Chü dng dir báo tin tuâng, di.i lun xà hi trong Khai; djnh huOng tis tix&ng 
d xut giài pháp tuyên truyn; chi dao xi:r l và ngän chtn kp thi "dim nóng" 
v môi trix&ng, gop phn báo dam an ninh môi tru&ng cüng nhu bão dam chInh tn, 
trt tir, an toàn xâ hi. 

- Biên tp, dua ni dung tuyên truyan vào ni dung Thông tin sinh boat chi b; 
t chirc các hi nghj báo cáo viên, tuyên truyn viên v an ninh môi tnrông phuc vu 
phát trin bn v&ng dt nuOc. 
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- Theo dôi, quãn l, kim tra, giám sat vic th chrc các hoit dng tuyên 
truyn a các ca quan, don vj, doanh nghi.p trong Kh&; thng hçip báo cáo k& qua 
cong tác tuyên truyn theo U hoch. 

2. Các cp üy co s& 

Barn sat djnh hixàng tuyên truyn cüa Trung liclng, Tinhüy và Dáng üy Khi 

t chirc quán trit, tuyên truyn, trin khai thirc hin các chü tnwng, du&ng Mi cUa 
Dãng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nba nuc v an ninh môi tnrng phic vçi phát 
trin bn vüng d.t nithc tOi cap ü, chInh quyn, doân th các cp vàcán bô, dáng 
viên, ngu&i lao dng trong Ca quan, don vj minh. Xây drng U hoch, t chixc tat 
cong tác thông tin tuyên truyn và d xut các bin pháp xi:r 1, ngàn chn nhüng 
"diem nóng" ye môi tnrmg theo dung tinh than Quyêt djnh so 238-QD/TW ngày 
30/9/2020 cza Ban BI thu, Quylt djnh sO' 80-QD/TU ngày 11/01/2021 cüa Ban 
CMp hành Dáng bó tinh v ban hành Quy ché' phi hQp giü'a ban tuyên giáo các 
cá'p vó'i cc quan nhà nu'óc cIng cdp trong vic thy'c thi pháp luat, trién khai kl 
hogch phát triên kinh tl - xâ hç5i, giái quyé't các vdn d nái c5m, Nhân dan quan 
tam. 

Tang cithng bin pháp nm bt thông tin, tuyên truyn v môi trtthng trên 
sách báo, tp chI, trang thông tin din t1r, trên internet và mang xa hi; kiên quyt 
xi:r I nghiêm theo quy djnh cüa pháp 1ut dai vói nhüng vi ph.m trong vic dàng 
tâi thông tin, tuyên truyn v an ninh môi truông. 

Thi.rrng xuyén tuyên truyn v an ninh môi trnàng b&ng các bin pháp 
phong phü, phü hçp tai  các co quail, don vj, nhu' treo bang zôn, khu hiêu, trên 
panô, áp phIch, bang din tü, tranh ánh; ma các chuyên mic, chuyên trang, các 
din dan hoat dng van hOa, van ngh, th diic - th thao.. .v d tài an ninh môi 
truang, d thông tin, tuyên truyn sâu sac, sinh dng v an ninh môi tnrYng phuc vu 
phát trin bn vihig dt nuâc báo dam dung chi dao,  djnh hithng. 

3. Các t chfrc doàn the trurc thuôc 

Chi dao,  htrng d&n các cp b doàn, hi t chuc t6t các boat dng thông tin, 
tuyên truyn v an ninh môi truang; tIch circ v.n dng doàn viên, hi vien và nhân 
dan nâng cao nhn thüc v an ninh môi tnr&ng phiic vv phát trin bn vu'ng d.t 
nithc, ci th: an toàn v môi truang song, can bang sinh thai cUng nhu bâo dam an 
ninh quac gia. 

Nm b.t và dçr báo tInh hInh tt.r tuâng, du 1un xa hi cüa các tng lap nhân 
dan, ngu'ai lao dng trong Khai v vn d an ninh môi truô'ng, d có nhüTlg d 
xut giâi pháp xa 1 kjp thai ngàn chn nhung "dim nóng", v.n d nhy cam mài 
phát sinh. Dy manh  các tuyn tin, bái; biu duong, khIch l nhQng tp th, cá 
nhân tiu biu phát trin mO hInh kinh t xanh, kinh th tun hoãn, thIch rng vai 
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No'i nhãn:  

- Ban Tuyên giáo Tinh üy; 

- Thu&ng trirc DUK; 

- Các chi b, dãng b co s&; 

- Cng Thông tin din tCr DUK; 

- Li.ru BTG, VT. 

Büi bang Mai 

DANG; 
KHOJCAC 

DOANH j!EPIIN 

bién dôi khI h.u; dâu tranh, phãn bác các thông tin quan dim sai trái, thu dich, 
xuyên tac, kIch dng, can tth vic bão dam an ninh môi tru&ng, phát trin bn 
vftng kinh th - x hi, gop phn bâo dam an ninh môi trithng phiic vi phát trin 
hen vng dt nixécc./. 
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