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Tuyên truyn bäo v môi trurô'ng, gop phân phát triên 
bn vfrng ttt rnthc 

Thirc hin Hi.râng dn s 25-HIDIBTGTU, ngày 31/8/2021 cüa Ban 
Tuyên giáo Tinh üy Yen Bái v tuyên truyn bào v môi tnx?ing, gop phân 
phát trin bn vitng d.t nix&c, Thành üy Yen Bái xây drng k hoach t6 chirc 
các hot dng tuyên truyn nhix sau: 

I. MUC DICH, yEu CAU 
1. Myc dIch 
Tuyên truyn sâu rng, nâng cao nh.n thirc, trách nhim cüa can b, 

dàng viên và nhân dan thành pM d trin khai thirc hin thng lçii Nghj quyt 

Dai hi  dai  biu toàn quc ln thu XIII cüa Bang và các nghj quyêt, chi 
thj, kêt lun cüa Bang qua các nhirn k' ye bâo v môi trung, phát triên ben 
vttng d.t nuâc. 

Thông qua tuyên truyn phát huy vai trô, trách nhim cüa cp Uy dãng, 
chInh quyn, doãn th các cp cong nhu các t chirc, cá nhân và cong dông xà 
hi trong vic thüc dy phát trin kinh t - xã hOi,  gii:t vUng n djnh chInh trj, 
trt tr an toàn xa hOi, bào dam qu6c phông - an ninh và báo v môi trtthng. 

2. Yen can 

Cong tác tuyên truyn c.n tin hành thtràng xuyên, lien ti1c, có trçng 
tarn, trong diem; nOi  dung thông tin phài cp nhat, lông ghép vâi tuyên truyên 
chñ truang, duing 16i cüa Bang v bào v rnôi tru?ing Va các chtrang trInh, 
de an, dir an phat trien kinh te - xa hçi cua tinh, thanh pho; hrnh thixc tuyen 

A A ,. , truyen can da dng, phu hqp voi cac doi tuçing. 

II. NQI DUNG TUYEN TRIJYEN 
1. Tuyên truyn chU truong, du?ng 1i cüa Bang, chInh sách, pháp 1ut 

cua Nha nucic ye bao vç moi trwmg; lam ro cac quan diem, miic tieu, nhiçm 
vi, giâi pháp va trách nhim cüa các cp, các ngành cüng nhu nguii dan di 
vi vic Mo v môi truông, phát trin bn ving d.t nix6c thrçic nêu trong các 
nghj quy& cüa Bang qua cac nhim nht là Nghj quy& Dai  hi d.i biu 
toan quoc lan thu XIII cua Bang, Ket luan  so 56-KL/TW, ngay 23/8/20 19 cua 

.5 . A •c ..5 • , BQ Chrnh t ye tiep tiic thrc hiçn Ngh quyet Trung ucing 7 khoa XI ye chu 
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dng i'rng phó vó'i bin dii khI h.u, tang cumg quãn 1 tài nguyen và báo v 
môi trixông", Lu.t Báo v môi tnthng 2020; Nghj djnh s 53/2020/ND-CP, 

ngày 5/5/2020 cüa ChInh phü v "Quy djnh phi bão v môi truông dôi vói 
nuâc thai", Nghj ctjnh s 54/2021/ND-CP, ngày 21/5/2021 cüa ChInh phü 
"Quy djnh v dánh giá sci b tác dng môi truông", Chin hrçic quôc gia ye 
tang truâng xanh thai k 2011 - 2020 và t.m nhIn dn näm 2050, Chiên hrçic 
báo v môi tnr&ng quc gia dn nàm 2020, tm nhIn dn näm 2030... 

T.p trung tuyên truyn Nghj quyt s 50-NQ/TU, ngày 19/7/2021 cüa 
Ban Thi.thng vi Tinh üy v tang cuang näng hrc lãnh dao  cüa Dãng trong 
Cong tác quãn 1' tài nguyen dt dai, nu6c, khoáng san trén dja bàn tinh Yen 
Bái giai doan  2021 - 2025; Nghj quyt s 22-NQ/TU, ngày 22/01/2021 Nghj 
quytHi nghj 1n thirnäm, Ban chp hành Dãng b thành ph YênBái khoa 
XX ye bao v moi truang, nang cao nang 1rc chu d9ng ung pho vai bien doi 
khI h.u, phvc vii tang truang xanh, bn vng thành ph Yen Bái, giai doan 
2021 - 2025. 

2. Tuyên truyn nhang kt qua, thành tVu  trong cong tác bào v môi 
tnrong thai gian qua a cac cap, cac nganh tu Trung uang den da 
phi.iang, nh.t là kt quanM b.t, nhu: h thng chInh sách,pháp lu.t v quàn 
ly, bao vç moi truang tiep tiic dugc hoan thin; cong tac kiem tra, giam sat va 
kiêm soát ye môi truang duçc tang cithng, xfr l nghiêm theo quy djnh pháp 
1ut mt so vii gay ô nhiêm nghiêm tr9ng; thüc day sfr dng nguôn nãng 
h.rçing tái tao,  than thin vói môi trithng; nâng cao näng luc nghiên ciru, giám 
sat bin di khI hu, dr báo khI tuçng thüy van và cânh báo thiên tai; ma 
rng và nâng cao hiu qua hçip tác quôc té dê tim kiêm các giâi pháp nâng 
cao cht hrqng môi truang không khi, han  ch 0 nhim môi truang... Dng 
thai, phân tIch chi rO nhüng han  ch, bt c.p trong cong tác kim soát các 
hoat dng khai thác tài nguyen, cong tác nrn b.t, dr báo và xü l' các vii vic 
ô nhim môi truàng... Phát hin, biu duang va nhân rng mô hInh hay, din 
hInh tien tin trong các hoat  ding, phong trào qu.n ching bâo v môi 
truang gän vci vic tuyen truyn, phe phán nhüng hành vi vi pham pháp 1ut 
ye moi trucrng. 

3. Tuyên truyn nhüng tác dng, can trâ cña sr ô nhim, suy thoái môi 
truang tOi miic tieu phát trin bn vttng dt nuc'ic; nMng khó khan, thách 
thrc d.t ra trong cong tác bâo v mOi truang hin nay. T.p trung tuyen 
truyên, khIch 1 d xu.t - khuyn nghj giãi pháp khoa h9c - cong ngh, di 
mai sang tao,  thñc day phát triên mô hInh kinh t s, kinh t tun hoàn, tang 
truang xanh. 

4. Tang cuang tuyên truyn di ngoai, chia sé thông tin, phi hçip nghien 
ci'ru, quân I)", khai thác và sir diing hiu qua, bn vüng các ngun tài nguyen, 
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báo dam an ninh sinh thai, an ninh môi tru&ng..., dng th?i giám thiu các tác 
dng bt lqi tü qua trinh toàn c,u hóa và hi nh.p quc t. 

5. Tip t%ic dy manh  tuyên truyn thông tin tIch circ, có djnh huâng; d.0 
tranh, phãn bác lai  nhfrng thông tin, quan diem sai trái, xuyên t.c, 1çi diing 
nhUng han  ch, bt cp trong cong tác quãn 1' tài nguyen và bâo v môi 
trithng kIch ding, chng phá Dáng, Nhà nrnc, chia r ni b và khôi dai 
doàn k& toàn dan toe. 

III. HINH THC TUYEN TRUYEN CHU YEU 

1. Thông tin, tuyên truyn trong djnh hithng ni dung sinh hoat  chi b, 
ti gap, to rai... 

2. Tuyên truyn tr?c  quan b.ng khu hiu, pano, áp phich, bang din t1r, 
man hInh LED, xc ba tuyên truyn, h thng thông tin, truyn thanh ca sO... 

3. Tuyên truyn trên internet, mang  xã hi, Trang Thông tin din tr thành 
S S A S A A 

pho, website Ban tin Dang b9 thanh pho, mang xa hçn, trang fanpage Hoa 
P A A P P A A A S A 

Hucmg Drang; thong qua h9i ngh, bao cao vien, tuyen truyen vien, tai 1iu. 

4. T chirc hi nghj cp ñy, hi nghj báo cáo viên Thành iy, sinh hoat 
cña các to chirc chInh trj - x hi, to chic xã hi, nghê nghip; thông qua các 
hitháo,t9adàm. 

IV. TO CHC THIC fflN 

1. Ban Tuyên giáo Thành üy 

- Tham muu Thành üy chi dao,  t chi'rc, quán trit thrc hin các nghj 
quyêt, chi thj cüa Dáng, chinE sách, pháp 1ut cüa Nhà nuOc ye môi trirOng 
tOi cap ñy, to chrc dãng, doan the; dông thOi phôi hç'p cht chë vOi phông Tài 
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nguyen va Moi truang thanh pho bien soan,  phat hanh huong dan, de cu0ng, 
tài 1iu tuyên truyên; vn dng can b ngành tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên 
truyên viên và phóng viên day manh  tuyên truyên báo v môi truô'ng trên 
internet, mang xä hi. 

- Chü dng nm ch.c và dir báo tInh hInh tu tuOng, tam trng x hi; tiir 
do kjp thOi tham muu, d xu,t giái pháp giüp cp üy chi dao  thông tin, tuyên 
truyn, djnh huâng du 1un xa hi, xir 1 va ngän ch.n kjp thOi "dim nóng" 
ye mOi truOng, gop phân thi.'ie day phát triên kinh tê - xã hi, báo dam an ninh 
chInh trj, trt tir, an toàn xà hi. 

• 
- Phi hçip vOi UBND thành ph và các co' quan lien quan nm tinh hInh, 

dnh hucing cong tac tuyen truyen tu tuang, dir luan  xa h9i ye cong tac bao vç 
mOi trirOng. 

- Lira chn, dua hgp 1 ni dung tuyên truyn v bão v môi truOng vào 
trong các tài lieu tuyên truyn do Ban biên soan,  phát hành. D.y manh  tuyên 
truyên ye bão v môi trung trên internet, mang  xã hi. 
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2. Giao Uy ban nhân dan thành ph chi ctio các phông, ban và chInh 

quyn Co s6 barn sat thixc tin, dir báo só'rn tInh trng ô nhim môi truông có 
th xày ra trén dja bàn, nh.t là & khu do thj, khu Cong nghip,...; phi hcip 
chat ch vói Ban Tuyên giáo Thành üy lam t& cong tác thông tin, tuyên 
truyn và d xut các bin pháp xir 1, kiên quyêt ngän chn nhu'ng "diem 
nóng" v môi trithng theo tinh th.n Quy& djnh so 238-QD/TW ngày 
3 0/9/2020 cüa Ban BI thu v ban hành Quy ch phi hcp giüa ban tuyên giáo 
các c.p vâi co quan nhà nuâc cüng cp trong vic thirc thi pháp lu.t, triên 
khai ke hoch phat trien krnh te - xa h9i, giai quyet cac van de fbi C9, nhan 
dan quan tarn. Dng thai, chi dao  các phông, ban lien qua t chi.rc cac hoat 
dng tuyên truyn: 

(1) Phbng Van hóa - Thông tin thành ph6 

Tang cumg các bin pháp quán l thông tin, tuyên truyn v môi 
tri.thng, nht làtrên internet và mng xã hi; phi hcp vói các co quan chIrc 
nàng kiên quyêt xir l nghiêm theo quy djnh cüa pháp lut doi vói nhUng vi 
ph.m trong vic däng tãi thông tin, tuyên truyên. 

Chi do, hrning dn t chirc các hoat dng tuyên truyn c dIng trçrc 
quan ye moi truong; phoi hçp voi phong Tai nguyen va Moi trrnirng thanh 
phô, UBND các xã, phuing to chute các hoat  dng van hóa - van ngh ye dê 
tài môi triJYng. 

(2) Phbng Tài nguyen và Môi tru'ô'ng thành ph 
p 

Thumg xuyên phôi hçTp cht ch v1i Ban Tuyên giáo Thành ñy trong 
chi d.o, djnh huó'ng thông tin tuyên truyn v cong tác quân l, bào v môi 
truông, nhât là khi xây durng, triên khai các chuong trInh, d? an, de an chInh 

P P A P P A 9 P 9 A A P P A sach, phap luat Co tac d9ng, anh huongtcri drn song dan srnh, Co tinh chat 
phuc t.p , nhy cam , nhan dan quan tam. 

3. Các chi, táng b trirc thuc 

- Tip tiic chi dao  t chüc quán trit, tuyên truyn tói can b, dàng viên 
và Nhân dan nhüng chU truong, dithng li cUa Dàng, chInh sách, pháp !ut 
cüa Nhà nuâc ye bão v rnôi truông, bng các hInh thure phà hçip, hiu qua. 

- Dàng üy xã, phuông chi d.o cp üy, têi churc dàng, chInh quyn và doàn 
the, nhât là nguM dirng d.0 nêu cao vai trô, trách nhirn, chi d?o  thirc hin 
dng bO,  hiu qua các chuong trInh, k hoach  phat trin kinh t - xa hi, bão 
dam quc phông - an ninh gn v6i bào v mOi trithng; kien quyt xur 1 
nghiem minh nhü'ng hành vi vi pham pháp lut v mOi tru'ông, gop phn thirc 
hin thng 1i Nghj quyt Di hOi dai biu toàn quc 1n thu XIII ci'ua Dáng, 
Nghj quyt Dai  hi XIX Dãng b tinh, Nghj quyt XX Dãng b thành ph. 
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4. Mt trn T quc và các doàn th chinh trj - xä hi thành phô 

- Chi dao,  hithng dn cac hôi ca s& t chüc t& các hoat dng thông tin, 
tuyên truyn v môi trixing; tIch circ tham gia xay drng và thirc hin quy 
usc, huang uâc, cam kt v báo v môi truông va các mô hInh tr quàn ye 
mm tnrclng cua cQng dong dan cix. 

- Nm ch.c tInh hInh ti..r ti.thng, du 1un xã hi; 4n dng can b, doàn 
vien, hi vien tIch crc tham gia các hoat  dng, các phong trào bào v môi 
truYng. 

5. Trung tam Truyn thông và Van hóa thành ph, Ban tin Bang b 
thành ph, Trang Thông tin din tfr thành ph6 

- Barn sat sir chi dao,  huóng dn eüa Ban Tuyên giáo Thành ñy tang 
cuô'ng các tin, bài d thông tin, tuyên truyn sâu sic, sinh dng v d tài môi 
trmYng. 

- Tang cixYng tuyn tin, bài biu duong, khIch l nhUng tp th, cá nhân 
tieu bieu trong cac hoat  dong bao vç moi truo'ng gan vcn vice dau tranh, phan 
bác các thông tin quan dim sai trái, thu djch, xuyên t?.c,  kIch dng, can trâ 
vic thirc thipháp lut, trin khai k hoach  phát trin kinh t - xã hi, bâo 
dam quoc phong - an ninh, bao vç moi tri.rong, chong pha Bang, Nba rn.rcyc. 

, . x , - Van  d9ng can b9, phong vien, bien tap  vien day manh  tuyen truyen bao 
v môi tnràng trên internet, mang  xã hi. Tuyên truyn, vn dng van ngh si 
sang tác nhitng tác ph.m hay, có tInh giáo dc, c dng các tng lap nhân 
dan chung tay bào v môi trung, phát trin bn vüng d.t nuàc. 

Trên day là k hoch tuyên truyn bão v môi trung, gop phn phát 
trinbnvüngdt nuOc. Dnghj các chi, dáng b trirc thuc, co quan, dcm vj 
nghiem tue trien khai thirc hiçn.I. 

Noi nhân: 
- Thixông trirc Thânh ui', 
- UBND thãnh ph, 
- Phông Tài nguyen và Môi tnr6ng thãnh ph, 
- Các chi, dãng b true thuc, 
- Các eci quan tham mmi, giüp vic Thành üy, 
Trung tam ChInh trj thinh ph&, 
- MTFQ và các doàn th CT-XH thành ph, 
- Phông Van hoa-Thong tin thành phô, 
- Ban Biên tp Ban tin, 
- Trung tam TT&VH thành ph, 
- Trang Thông tin din tü thânh ph, 
- Luu BTG, VT/TU. 

TIM BAN THUONG VJ 
PHO Bi THU THTfONG TRLJC 
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