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KẾ HOẠCH  

Tuyên truyền về tài nguyên và môi trường năm 2022 

 

Thực hiện Văn bản số 704/BTNMT-TĐKTTT ngày 10/02/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về công tác tuyên truyền về ngành tài nguyên và môi trường 

năm 2022; công văn số 241/STNMT-VP ngày 20/01/2022 của Sở về việc thực hiện 

nhiệm vụ trọng tâm Ngành Tài nguyên và Môi trường trong năm 2022. Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định xây dựng kế hoạch tuyên truyền về tài 

nguyên môi trường năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích. 

- Phổ biến, quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường trong thời kỳ mới đến tất cả cán 

bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm phát huy sức lực, trí tuệ của cán bộ, đảng viên và 

nhân dân trong bảo vệ, khai thác, sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn tài nguyên 

thiên nhiên và bảo vệ môi trường bền vững. 

- Tạo động lực, khí thế thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về tài 

nguyên và môi trường theo các văn bản chỉ đạo và văn bản quy phạm pháp luật, 

các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương và địa phương; đảm bảo 

quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường bền vững, 

ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.  

- Qua công tác truyền thông về tài nguyên và môi trường đưa các Nghị quyết, 

Chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống; nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, 

chính quyền, cán bộ, đảng viên và tất cả các tầng lớp nhân dân, tăng cường sự 

phối hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội, giải quyết thoả 

đáng các vấn đề bức xúc của nhân dân trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và bảo vệ 

môi trường.  

- Ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ, công nghệ thông tin để 

đẩy mạnh cải cách hành chính và thủ tục hành chính, góp phần xây dựng Chính 

phủ điện tử; nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. 

2. Yêu cầu: 

- Quán triệt, xác định rõ công tác tuyên truyền là công cụ quan trọng trong 

thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng 

thuận, đồng lòng, quyết tâm cao trong toàn ngành nhằm tổ chức thực hiện có hiệu 

quả nhiệm vụ chính trị của toàn ngành và từng bước nâng cao hơn nữa nhận thức 

của cộng đồng về khai thác, sử dụng hiệu quả, hợp lý đúng quy định của pháp luật 

các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường bền vững. 

- Tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật những vấn đề mang tính 

cấp bách thời sự, theo từng chuyên đề phù hợp với từng đối tượng trên địa bàn, 

đảm bảo có tính khả thi, có hiệu quả trên cả 5 lĩnh vực của ngành tài nguyên và 

môi trường.  
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II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN: 

Các đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và định hướng 

nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 của Sở để tham mưu tổ chức thực hiện tốt 

nhiệm vụ. Nội dung như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền chung 

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

nước  

- Tuyên truyền nội dung cốt lõi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị 

quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Khối 

các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Sở 

Tài nguyên và Môi trường lần thứ XIII. Quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng 

các cấp sớm trở thành hiện thực cuộc sống. 

1.2. Tuyên truyền chương trình công tác và chính sách, pháp luật tài 

nguyên và môi trường 

- Tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung nhiệm vụ được 

giao tại Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch của 

UBND tỉnh về thực hiện 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. 

- 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 khoáng sản; 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. Tiếp tục tuyên 

truyền và triển khai thực hiện có 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. 

- Tuyên truyền 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. Đổi mới, sắp xếp 

tổ chức bộ máy, đảm bảo quản lý thống nhất và hiệu quả. Quán triệt kỷ cương, kỷ 

luật hành chính đối với công chức, viên chức, người lao động của ngành.  

1.3. Hưởng ứng tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội nội bật và của 
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ngành tài nguyên và môi trường 

- 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. 

- Tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới và kết quả các 

phong trào thi đua, lao động sản xuất, học tập, công tác trong đơn vị, toàn ngành. 

2. Nội dung tuyên truyền và phân công cụ thể theo lĩnh vực:  

(có phụ lục phân công các nội dung tuyên truyền kèm theo) 

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN: 

 Các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ , căn cứ vào tình hình thực tế và 

chỉ đạo của các cấp trong công tác phòng chống dịch COVID-19 để tham mưu 

hình thức tổ chức tuyên truyền cho phù hợp. Một số hình thức tuyên truyền: 

- Phát động phong trào dưới hình thức mít tinh, in tờ rơi, treo pa-nô, áp phích, 

khẩu hiệu… 

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, báo cáo chuyên đề, thảo luận... gắn với các cuộc 

họp giao ban, sinh hoạt của từng đơn vị. 

- Phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định, Đài phát thanh các huyện, thành phố và Đài 

truyền thanh các xã, phường thị trấn, xây dựng nội dung, chương trình bản tin, 

chuyên mục, phóng sự,…  

- Phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong việc tuyên truyền các nội 

dung về công tác bảo vệ môi trường, lựa chọn hình thức tuyên truyền cho phù hợp.  

V- Tổ chức thực hiện: 

1. Văn phòng, Thanh tra, Phòng QH-KH đất đai, Phòng ĐĐ, ĐK&KTĐ, Chi 

cục BVMT, Phòng Biển, KTTV-BĐKH, Phòng TNN - KS trên cơ sở kế hoạch và 

căn cứ tình hình thực tế tham mưu tổ chức thực hiện cho phù hợp; Định kỳ sau 

mỗi đợt tuyên truyền, báo cáo kết quả về Văn phòng Sở để tổng hợp. 

2. Văn phòng Sở: Trên cơ sở kế hoạch đăng ký của các đơn vị, tham mưu 

Lãnh đạo Sở phê duyệt, bố trí, đảm bảo kinh phí cho hoạt động tuyên truyền năm 

2022; 

3. Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển Quỹ đất thường xuyên phối 

hợp với các đơn vị để cập nhật, khai thác và đăng tải thông tin và công bố kịp thời 

trên trang Web của Sở. 

Các đơn vị trực thuộc Sở: bố trí thời gian, nhân lực tham gia theo đề nghị của 

đơn vị được giao tổ chức nhằm hoàn thành tốt công tác tuyên truyền trong năm 

2022. Giao Văn phòng Sở đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai của các đơn vị để 

báo cáo Lãnh đạo Sở./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường   (để b/c); 

- UBND tỉnh;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở (để thực hiện); 

- Website của Sở TN&MT; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC  

 
 

Phạm Văn Sơn 



PHỤ LỤC PHÂN CÔNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số           /KH-STNMT ngày    /3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

STT Nhiệm vụ Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện 

I Lĩnh vực đất đai: 

1 

Tuyên truyền Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của Ban chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, Kết luận số 43-KL/TU ngày 22/8/2018 của BCH 

Đảng bộ, Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh. 

Tuyên truyền công tác phòng chống tham nhũng. 

Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan. 
Cả năm 2022 

2 

Công khai minh bạch lĩnh vực đất đai theo các quy định của Luật phòng, 

chống tham nhũng: QH, KHSDĐ; Kế hoạch, kết quả giao đất, cho thuê 

đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất năm  2022 

Phòng Quy hoạch- Kế hoạch đất đai 

chủ trì phối hợp với Phòng ĐĐ, 

ĐK&KTĐ, Trung tâm Thông tin dữ 

liệu và Phát triển Quỹ đất, Văn phòng 

Sở, Thanh tra Sở. 

Cả năm 2022 và 

theo quy định của 

Pháp luật. 

3 

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực đất đai đặc biệt là hoạt động cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến về đất đai. Qua đó, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, chỉ số “đăng 

ký đất đai” và “chất lượng quản lý hành chính đất đai” 

Văn phòng Sở phối hợp với các đơn vị 

thuộc sở 
Cả năm 2022 

4 

Tuyên truyền những ngày Lễ, kỉ niệm của ngành: ngày thành lập ngành 

quản lý đất đai (3/10); Ngày Truyền thống của ngành Địa chất Việt Nam 

(2/10); 

Văn phòng Sở phối hợp với các đơn vị 

có liên quan 
Cả năm 2022 

II Lĩnh vực môi trường: 

1 
Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành 

luật (Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT) 

Chi cục Bảo vệ Môi trường chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị liên quan 
Cả năm 2022 

2 

Tổ chức các hoạt động truyền thông công tác bảo vệ môi trường (trong 

đó tập trung tập huấn, hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn và phát 

động phong trào “chống rác thải nhựa”; Tập huấn, tuyên truyền tiêu chí 

môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 

mẫu của tỉnh….). 

Chi cục Bảo vệ Môi trường phối hợp 

với Phòng Biển, KTTV-BĐKH và 

các đơn vị liên quan 

Cả năm 2022;  theo 

chủ đề năm 2022 do 

Bộ TN&MT phát 

động và theo quy 

định của Pháp luật. 
3 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”, 

“Ngày môi trường thế giới”, “Ngày Đại dương thế giới”, “Ngày quốc tế 
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STT Nhiệm vụ Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện 

đa dạng sinh học”, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. 

III Lĩnh vực tài nguyên nước- Khoáng sản: 

1 
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày kỷ niệm: ngày 

nước thế giới 22/3, giờ trái đất,… 

Phòng Tài nguyên nước- Khoáng sản 

phối hợp với các đơn vị liên quan 

Theo chủ đề năm 

2022 do Bộ 

TN&MT phát động 

và theo quy định của 

Pháp luật. 

IV Lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển: 

1 

Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của UBND 

tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 28-Ctr/TU ngày 05/12/2018 

của Tỉnh ủy Nam Định thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 

22/10/2018 của 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. 
Chi cục Biển phối hợp với các đơn vị 

liên quan 

Theo KH của 

UBND tỉnh, theo 

chủ đề năm 2022 do 

Bộ TN&MT phát 

động và theo quy 

định của Pháp luật. 
2 

Kế hoạch hành động số 11/KH-UBND ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh 

về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. 

3 
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày kỷ niệm: Ngày Khí 

tượng thủy văn 23/3; Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam.   
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