TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC

Ngày 30/7/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 18HD/BTGTW về tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững
đất nước. Cổng thông tin điện tử Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia xin giới
thiệu nội dung Hướng dẫn.
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định bảo
vệ môi trường vừa là nội dung vừa là mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của đất
nước, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn
2021 -2030. Để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước về bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống, Ban Tuyên giáo Trung ương
hướng dẫn công tác tuyên truyền 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 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. Thông qua tuyên truyền phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng,
chính quyền, đoàn thể các cấp cũng như các tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội
trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự
an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường.
3. 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.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. 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
phápvà trách nhiệm của các cấp, các ngành cũng như người dân đối với việcbảo
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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 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; Nghị định số 53/2020/NĐ-CP, ngày 5/5/2020 của Chính phủ về
“Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải”, Nghị định số 54/2021/NĐCP, 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…
2. 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 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, phân tích chỉ rõ những hạn chế, bất cập trong 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...,
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.
3. 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.
4. 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
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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.
5. 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.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc
Trung ương
- 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 bảo vệ môi trường,bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả.
- Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng,chính quyền và đoàn thể, nhất là người đứng
đầu nêu cao vai trò, trách nhiệm, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương
trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh gắn với
bảo vệ môi trường; kiên quyết xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp
luật về môi trường xảy ra trên địa bàn và lĩnh vực phụ trách, góp phần thực hiện
thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước các cấp bám sát thực tiễn, dự báo sớm
tình trạng ô nhiễm môi trường có thể xảy ra trên địa bàn, nhất là ởkhuđô thị, khu
công nghiệp, khu chế xuất,…; từ đó chủ động,phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên
giáo cùng cấp để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và đề xuất các biện pháp
xử lý, kiên quyết ngăn chặn những “điểm nóng” về môi trườngtheo đúng tinh thần
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.
- Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Chủ động phối hợp với
Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức quán triệt, tuyên truyền
triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
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Nhà nước về bảo vệ môi trường,phát triển bền vững đất nước tới cấp ủy, tổ chức
đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chỉ đạo,
hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành thường xuyên phối chặt chẽ với
ban tuyên giáo các cấp trong chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền về công
tác quản lý, bảo vệ môi trường, nhất là khi xây dựng, triển khai các chương trình,
dự án, đề án chính sách, pháp luật có tác động, ảnh hưởng tới đời sống dân sinh,
có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm”, Nhân dân quan tâm.
- Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông: Tăng cường các biện pháp
quản lý thông tin, tuyên truyền về môi trường trên sách báo, tạp chí, trang thông
tin điện tử, nhất là trên internet và mạng xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy
định của pháp luật đối với những vi phạm trong việc đăng tải thông tin, tuyên
truyền.
- Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo, hướng dẫn tổ
chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về môi trường; phối hợp với
Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật về đề
tài môi trường.
2. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ
chức chính trị - xã hội
- Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ đoàn, hội tổ chức tốt các hoạt động thông
tin, tuyên truyền về môi trường; tích cực 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.
- Nắm chắc và dự báo sớm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; vận động cán
bộ đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào bảo vệ môi
trường.
3. Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam
Chỉ đạo, định hướng các hội Văn học - Nghệ thuật tổ chức sáng tác, quảng
bá những tác phẩm hay, có tính giáo dục, cổ động các tầng lớp Nhân dân chung
tay bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước.
4. Các cơ quan thông tấn báo chí
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- Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương mở các
chuyên mục, chuyên trang, các diễn đàn để thông tin,tuyên truyềnsâu sắc, sinh
độngvề đề tài môi trường.
- Tăng cường tuyến tin, bài 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 địch, xuyên tạc, kích động, cản trở việc thực thi
pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, chống phá Đảng, Nhà nước.
5. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị
- xã hội
- 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
tới cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể bằng nhiều hình thức; đồng thời phối hợp chặt
chẽ với sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố biên soạn, phát
hành hướng dẫn, đề cương, tài liệu tuyên truyền; vận động cán bộ ngành tuyên
giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên và phóng viên báo chí đẩy mạnh tuyên truyền
bảo vệ môi trường trên internet, mạng xã hội.
- Chủ động nắm chắc và dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội; từ đó
kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp giúp cấp ủy chỉ đạothông tin, tuyên
truyền,định hướng dư luận xã hội, xử lý và ngăn chặnkịp 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.
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