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V/v công tác tuyên truyền về tài nguyên
và môi trường năm 2022.

Kính gửi:

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2022

- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương.

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế
hoạch 5 năm 2021 – 2025, ngành tài nguyên và môi trường đặt quyết tâm cao,
thực hiện hiệu quả phương châm, hành động của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương,
chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”. Vì vậy, công tác
tuyên truyền, báo chí, truyền thông tiếp tục cần được tăng cường, đổi mới, góp
phần đảm bảo mục tiêu quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo
vệ môi trường bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời đẩy
mạnh triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, tiến tới chuyển đổi số của ngành,
phục vụ hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.
1. Mục tiêu
Ngành tài nguyên và môi trường phấn đấu các mục tiêu chính như: (1).
Hoàn thiện đồng bộ thể chế về quản lý tài nguyên, tập trung tháo gỡ khó khăn, cải
cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; (2). Thúc đẩy
chuyển đổi số trên nền tảng tài nguyên số, xây dựng nền tảng dữ liệu lớn; (3). Siết
chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới sáng
tạo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật; tăng cường kiểm soát quyền
lực, thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm minh các vi phạm, tham nhũng, lãng phí
trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; (4). Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả,
giải phóng các nguồn lực tài nguyên cho phát triển đất nước, từng địa phương;
công khai, minh bạch, bình đẳng giữa các chủ thể trong tiếp cận tài nguyên; (5).
Triển khai hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường, chặn đà và từng bước đảo ngược xu
thế suy thoái về môi trường, các hệ sinh thái; phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế
xanh trong thập kỷ mới; (6). Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dự báo khí
tượng thủy văn và nguồn lực từ tài nguyên; tận dụng các cơ hội hỗ trợ về tài chính,
công nghệ và thu hút các dòng vốn đầu tư vào hạ tầng ứng phó với biến đổi khí
hậu, chuyển đổi mô hình phát triển và chuyển đổi năng lượng; tạo cơ chế để giải
phóng nguồn lực từ tài nguyên và thích ứng tình hình mới; nâng cao nhận thức
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của người dân và huy động vai trò đóng góp của cộng đồng thúc đẩy thực hiện hiệu
quả về quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.
2. Nội dung chính
- Tập trung tuyên truyền nội dung cốt lõi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng,
phản ánh niềm tin, khí thế, quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội, các
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nội dung
nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2022 của
Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày
10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022;
Chương trình hành động, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài nguyên và
môi trường đặt ra năm 2022.
- Tuyên truyền về quá trình xây dựng, trình Quốc hội dự án sửa đổi, bổ sung
Luật Đất đai năm 2013; Luật Tài nguyên nước năm 2012; tổng kết đánh giá và
lập hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Địa chất và Tài nguyên khoáng sản; xây
dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và triển khai Chiến lược địa chất,
khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn
đến năm 2050; Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông, Quy hoạch tổng thể điều tra cơ
bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và một số đề án quan
trọng khác. Thực thi hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 để tạo sự chuyển
biến mạnh mẽ quản lý nhà nước và nhận thức, hành động của toàn dân trong công
tác bảo vệ môi trường.
- Đổi mới, sáng tạo, khoa học và chủ động trong hoạt động tuyên truyền về
chủ đề thông tin đối ngoại, biển đảo, phân giới cắm mốc, quản lý biên giới theo
hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, góp phần nâng cao ý thức, trách
nhiệm của cộng đồng về bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia.
Đa dạng hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức
của cộng đồng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài
nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường. Chủ động nhận diện và đấu tranh
ngăn chặn, loại bỏ việc lợi dụng, lôi kéo, gây rối, kích động, xuyên tạc của các thế
lực thù địch đối với nội dung liên quan trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi
trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu hoặc làm ảnh hưởng
đến việc đảm bảo quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập
quốc tế của ngành, đất nước. Mở rộng tuyên truyền đối ngoại chủ đề về tài nguyên
và môi trường.
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- Đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông về thông điệp, nội dung, cam kết
của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung
của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26); các mục tiêu, chiến lược, chương
trình, nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch phát triển, giải pháp, đề án phù hợp với mục
tiêu cam kết về thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Tuyên truyền về quá trình xây dựng trình ban hành và ban hành theo thẩm
quyền các văn bản, cơ chế chính sách về tài nguyên và môi trường nhằm giải quyết
kịp thời các vướng mắc đặt ra từ thực tiễn. Phát huy hiệu quả cơ chế, chính sách
pháp luật, tiềm lực, nguồn lực tài nguyên và môi trường đóng góp cho tăng trưởng,
phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.
- Tuyên truyền nhiệm vụ cải cách hành chính, thủ tục hành chính gắn với
đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng tài
nguyên số với các nền tảng dữ liệu lớn của ngành. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ
máy, đảm bảo quản lý thống nhất của Trung ương và chủ động của địa phương,
chuyển đổi mạnh mẽ mô hình quản lý hiện nay sang mô hình phục vụ người dân,
doanh nghiệp, kiến tạo cho phát triển; quán triệt kỷ cương, kỷ luật hành chính đối
với công chức, viên chức của Ngành.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động trọng tâm nhằm nâng cao
hiệu lực công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; về vị trí, vai trò
và đóng góp của tài nguyên và môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội; các sự
kiện, hoạt động nổi bật của ngành; công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp
luật về tài nguyên và môi trường; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quản lý tài
nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên
tai; kết quả công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ,
hợp tác và hội nhập quốc tế.
- Hưởng ứng các phong trào, chương trình, cuộc vận động của Đảng và Nhà
nước phát động, các sự kiện chính trị, ngày lễ, sự kiện lịch sử nổi bật của đất nước
theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.
- Tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường
(2002 - 2022). Hưởng ứng, đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua do Hội
đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường phát động, các điển hình tiên tiến, mô hình, sáng kiến,
giải pháp công tác trong ngành tài nguyên và môi trường và cộng đồng.
3. Tổ chức thực hiện
3.1. Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền
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- Chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thường xuyên công
tác thông tin, tuyên truyền, báo chí; định kỳ hằng Quý và kết thúc năm tổng hợp,
báo cáo Bộ trưởng kết quả tổ chức thực hiện.
- Chủ trì, phối hợp tổ chức các cuộc họp báo; hướng dẫn phối hợp công tác
tuyên truyền, báo chí, truyền thông; cung cấp thông tin; tổ chức hoạt động, sự kiện
truyền thông tài nguyên và môi trường đảm bảo quy định và hiệu quả.
3.2. Các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, xác định nội dung cần
tập trung tuyên truyền. Phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông,
tuyên truyền thường xuyên các hoạt động, nhiệm vụ, kết quả nổi bật thuộc phạm
vi quản lý, đảm bảo quy định.
3.3. Các đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ thông tin, báo chí, truyền
thông
Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung
ương và cơ quan quản lý nhà nước về công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí.
Tăng cường đổi mới nội dung thông tin; thành lập, vận hành các chuyên trang,
chuyên mục, chương trình để tăng thời lượng, dung lượng tỷ lệ nội dung thông
tin tuyên truyền; đổi mới hoạt động cung cấp thông tin thông qua Cổng thông tin
điện tử, trang thông tin điện tử; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, truyền thông;
tăng cường các hoạt động tuyên truyền, truyền thông trên nền tảng công nghệ
thông tin; tổ chức các giải thưởng, cuộc thi, sự kiện tuyên truyền chủ đề trọng tâm
về tài nguyên và môi trường, đảm bảo hiệu quả và phù hợp điều kiện thực tế.
Các đơn vị xây dựng và gửi kế hoạch, nhiệm vụ công tác tuyên truyền,
truyền thông năm 2022 về Bộ (qua Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền)
trong Quý I năm 2022 để tổng hợp chung. Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện
về Bộ trước ngày 15 tháng 12 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.
Nơi nhận:

BỘ TRƯỞNG

- Như trên;
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM Bộ,
Hội CCB Bộ TN&MT;
- Lưu: VT, TĐKT&TT, B.

Trần Hồng Hà

