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Kính gửi: Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn  

                                          và Đoàn trực thuộc. 

 

Căn cứ Công văn số 2405/STNMT-QLMT, ngày 25/8/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường “triển khai thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW”. 

(đính kèm Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW). 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành 

đoàn và Đoàn trực thuộc thực hiện một số nội dung, như sau: 

1. Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn 

viên, thanh niên để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng qua các 

nhiệm kỳ về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước. 

2. Công tác tuyên truyền cần tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, 

trọng điểm; nội dung thông tin phải cập nhật, lồng ghép với tuyên truyền chủ 

trương, đường lối của Đảng về bảo vệ môi trường và các chương trình, đề án, dự 

án phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành và địa phương; hình thức tuyên truyền 

cần đa dạng, phù hợp với các đối tượng. 

3. Nội dung tuyên truyền tập trung vào một số nội dung sau: 

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về bảo vệ môi trường; làm rõ 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, được nêu trong các nghị quyết của 

Đảng qua các nhiệm kỳ, nhất là Nghị quyết số 36- NQ/TW ngày 22/10/2018 Hội 

nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát 

triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 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”; Luật Bảo vệ môi trường 2020; Luật Tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính 

phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XII; Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ về “Quy định 

phí bảo vệ môi trường đối với nước thải”; Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 

21/5/2021 của Chính phủ “Quy định về đánh giá sơ bộ tác động 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; Quyết định số 1316/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam; Nghị quyết số 13-NQ/TU 

ngày 06/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp 

bách trong bảo vệ môi trường”; Chỉ thị 15-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về “Công tác quản lý trật tự xây dựng vệ sinh môi trường tại 

các đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh”; Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

“về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trong đô 

thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh”; Chương trình số 30-CTr/TU ngày 26/12/2018 

của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt 

Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Quyết 

định số 1355/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh về phê duyệt 

Đề án phục hồi các tuyến kênh, mương, đoạn sông đang bị ô nhiễm, suy thoái môi 

trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 

24/11/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến 

lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 

của UBND tỉnh Trà Vinh về Ban hành Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt 

động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản là cát sông, cát biển, đất cát 

giồng, đất sét, đất mặt ruộng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 1446/QĐ-

UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh về phê duyệt Đề án tăng cường 

năng lực và hạ tầng kỹ thuật thực hiện quản lý chất thải rắn. 

- Tuyên truyền những kết quả, thành tựu trong công tác bảo vệ môi trường 

thời gian qua ở các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, nhất là kết quả 

nổi bật, như: hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý, bảo vệ môi trường tiếp tục 

được hoàn thiện; công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát về môi trường được tăng 

cường, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật một số vụ gây ô nhiễm nghiêm trọng; 

thúc đẩy sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường; nâng cao 

năng lực nghiên cứu, giám sát biến đổi khí hậu, dự báo khí tượng thủy văn và cảnh 

báo; 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, nắm bắt, dự 

báo và xử lý các vụ việc ô nhiễm môi trường theo thẩm quyền... 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. 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường; tăng 

cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên. 

Lồng ghép các kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng vào các chương trình, đề 

án, dự án phát triển kinh tế biển và vùng ven biển để có giải pháp ứng phó kịp thời, 

hiệu quả, chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai từ biển, thích ứng với biến 

đổi khí hậu và nước biển dâng. 



- Tuyên truyền những tác động, cản trở của sự ô nhiễm, suy thoái môi 

trường tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước; những khó khăn, thách thức đặt 

ra trong công tác bảo vệ môi trường hiện nay. Tập trung tuyên truyền, khích lệ đề 

xuất - khuyến khị 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.  

- Tăng cường tuyên truyền đối ngoại, chia sẻ thông tin, phối hợp nghiên cứu, 

quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên, bảo đảm 

an ninh sinh thái, an ninh môi trường..., đồng thời giảm thiểu các tác động bất lợi 

từ quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền 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 trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường kích động, 

chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẻ nội bộ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động, hội thi, triển khai và nhân rộng các 

mô hình, câu lạc bộ, phong trào bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước và ứng phó 

với biến đổi khí hậu; tích cực hưởng ứng các ngày lễ lớn về môi trường trong năm.  

4. Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đẩy mạnh công 

tác truyền thông môi trường qua các hình thức như: thực hiện mô hình bảo vệ môi 

trường, bướm tin, pano, áp phích,… nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận 

thức và hành động của các cấp bộ đoàn và cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tham gia 

đầy đủ các cuộc hội nghị, tập huấn liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường nhằm giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý và tuyên truyền 

về bảo vệ môi trường. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành 

đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện Công văn này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- TT Tỉnh đoàn; 

- Lưu: VT, Ban PT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Võ Minh Nhựt 
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