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KẾ HOẠCH  

Công tác tuyên truyền về tài nguyên và môi trường năm 2023 

  
 

Thực hiện Công văn số 576/BTNMT-VP ngày 10/02/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông về tài 

nguyên và môi trường năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng        

Kế hoạch công tác tuyên truyền về tài nguyên và môi trường năm 2023 tại cơ 

quan với những nội dung như sau: 

I. MỤC TIÊU 

Tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền nhằm góp phần tham 

mưu cho Bộ, Tỉnh quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên; nâng cao 

nhận thức của công chức, viên chức, lao động của Sở và các tổ chức, cá nhân 

liên quan, từ đó huy động được vai trò đóng góp của cộng đồng thúc đẩy thực 

hiện hiệu quả về quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường bền vững, chủ 

động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà 

nước 

Tập trung tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường 

được xác định tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thực thi hiệu quả 

các nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Chương 

trình hành động, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài nguyên và môi 

trường được đặt ra năm 2023. 

2. Tuyên truyền chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường 

- Tuyên truyền kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp 

hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Nghị quyết của Quốc hội, 

Chính phủ; các sự kiện chính trị, thời sự quan trọng của Đảng, Nhà nước năm 

2023; các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 3 

năm 2023 - 2025 theo Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW ngày 20 tháng 9 năm 2022 

của Ban Tuyên giáo Trung ương; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 gắn với vị trí, chức năng, nhiệm 

vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngành tài nguyên và môi trường. 
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- Chủ động tuyên truyền chính sách tài nguyên và môi trường; tham gia 

thực thi hiệu quả các cam kết mang tính toàn cầu như thích ứng biến đổi khí hậu, 

tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng... 

- Đẩy mạnh tuyên truyền quá trình lấy ý kiến Nhân dân hoàn thiện dự án 

Luật đất đai (sửa đổi) đảm bảo đồng bộ, thống nhất, tổng thể, chiến lược phù 

hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu 

của thực tiễn, tạo động lực cho phát triển.  

- Tích cực tuyên truyền công tác  xây dựng tài nguyên số, hạ tầng số, thực 

hiện chuyển đổi và phát triển kinh tế số tài nguyên và môi trường; kết nối, liên 

thông phục vụ phát triển Chính phủ điện tử; vận hành hạ tầng số tập trung, chia 

sẻ dữ liệu của ngành và quốc gia. 

- Tổ chức thực thi pháp luật tài nguyên và môi trường; đổi mới công tác 

thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý kịp thời những vấn đề bức 

xúc từ thực tiễn đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 

được giao; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. 

- Các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên 

tiến, gương người tốt việc tốt, sáng kiến, giải pháp hiệu quả; thực hành tiết kiệm 

chống lãnh phí... 

3. Tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của Sở  

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về đẩy mạnh cải cách hành 

chính. Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa, đảm 

bảo tính thống nhất, đồng bộ của thủ tục hành chính; Giải quyết các thủ tục hành 

chính theo hướng đơn giản và thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp; Tổ 

chức hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Lãnh đạo Sở với doanh nghiệp để giải đáp 

những vướng mắc trong công tác giải quyết thủ tục hành chính và tuyên truyền 

các văn bản pháp luật có liên quan; Tuyên truyền việc đẩy mạnh công tác cải 

cách thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường; công khai, minh bạch, dân 

chủ trong thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để 

nâng cao chỉ số hải lòng của người dân; Triển khai thực hiện tốt công tác cải 

cách hành chính, thủ tục hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và chỉ đạo điều hành; dịch vụ 

công trực tuyến nhất, là trong lĩnh vực đất đai, môi trường cho người dân; 

- Tiếp tục triển khai tại hội nghị tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật 

của Sở các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách đã được cơ quan có 

thẩm quyền ban hành, tập trung vào các Luật, Nghị định, Thông tư sau:  Luật 

Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2021/NĐ-CP, ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định  số 

45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định số 04/2022/NĐ-CP của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm 
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hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng 

thủy văn; đo đạc và bản đồ; Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Tài nguyên nước; 

Thông tư 18/2022/TT-BTNMT ngày 21/11/2022 quy định nội dung quan trắc 

khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc 

gia; Thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Thông tư số 18/2022/TT-BTNMT ngày 21/11/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường  quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng 

lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia và các văn bản pháp luật hiện hành khác.  

- Tiếp tục tuyên tuyền công chức, viên chức và lao động của Sở  thực hiện 

có hiệu quả Kế hoạch 2651/KH-STNMT ngày 28/10/2019 về triển khai thực 

hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng thi đua thực hiện 

văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Cao Bằng theo đúng Kế hoạch đề ra. 

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cao Bằng 

đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch 

COVID-19”. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng 

điển hình tiên tiến, nhằm động viên công chức, viên chức và người lao động 

trong toàn ngành hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 

2022 và giai đoạn 2021-2025. 

- Tuyên truyền trong công chức, viên chức và người lao động có ý thức 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tham gia ủng hộ nhiệt tình các quỹ từ thiện, 

nhân đạo của Tỉnh. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Tổ chức tuyên truyền trên trang thông tin tổng hợp điện tử của Sở; gửi 

đến tài khoản của các cá nhân trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành; treo 

băng rôn khẩu hiệu tại Sở và các đơn vị trực thuộc Sở hưởng ứng các ngày Lễ 

lớn, sự kiện lớn của đất nước, của ngành. 

 2. Thanh tra Sở phối hợp với các phòng, đơn vị trong Sở tổ chức hội nghị 

triển khai phổ biến văn bản pháp luật về tài nguyên và môi trường đạt hiệu quả. 

3. Phòng Quản lý Môi trường phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, 

hội nghề nghiệp tổ chức các lớp nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên môi 

trường tại các huyện, thành phố. 

  4. Văn phòng Sở tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp đánh giá 

việc thực hiện Kế hoạch; cung cấp thông tin của đơn vị theo đúng Quy chế phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban 

hành kèm theo Quyết định số 829/QĐ-BTNMT ngày 16/3/2018 của Bộ Trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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  5. Văn phòng Đăng ký Đất đai nghiên cứu, thành lập các chuyên mục, 

chuyên trang trên trang thông tin điện tử thành phần của Sở để tuyên truyền có 

hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2023; phối hợp cung cấp các 

thông tin tuyên truyền về lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho Đài Phát thanh 

- Truyền hình tỉnh.  

        Trên đây là Kế hoạch công tác tuyên truyền về tài nguyên và môi trường  

năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng, yêu cầu các phòng, 

đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc để đạt hiệu quả cao./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (B/cáo); 

- Văn phòng Bộ; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (th/h); 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

                            
  Đàm Văn Riểm  
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