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Kính gửi: - Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh, 

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 

- Báo Lạng Sơn, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 70-HD/BTGTW, ngày 03/10/2022 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương về việc tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền 

vững đất nước; nhằm triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh môi trường 

trong phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ 

chức đảng, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội 

dung sau: 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, 

đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước bằng 

các hình thức phù hợp, hiệu quả, nhất là các quan điểm, chủ trương trong Nghị 

quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng qua các 

nhiệm kỳ.  

Tăng cường các biện pháp quản lý thông tin về môi trường trong phát triển 

kinh tế - xã hội trên sách, báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, nhất là trên internet 

và mạng xã hội; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những trường hợp vi 

phạm trong việc đăng tải thông tin, tuyên truyền về an ninh môi trường. Đẩy mạnh 

các tuyến tin, bài biểu dương, khích lệ những tập thể, cá nhân tiêu biểu phát triển 

mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần 

bảo đảm an ninh môi trường.  

Kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác lại những thông tin, 

quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng những hạn chế, bất cập về an ninh môi 

trường nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung để kích động, chống phá Đảng, 

Nhà nước, chia rẽ nội bộ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

2. Công tác thẩm định dự án đầu tư, thu hút đầu tư phải bảo đảm không đánh 

đổi môi trường để phát triển kinh tế, không thu hút đầu tư bằng mọi giá để bảo 

đảm an ninh môi trường (bảo đảm sự an toàn của con người, bảo đảm sự ổn định 

về chính trị, an toàn xã hội, bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội trước tình hình 

môi trường sinh thái đang bị đe dọa), xác định lấy bảo vệ môi trường sống và sức 

khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; xây dựng các quy hoạch mang tính đồng 
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bộ, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; trong quá trình lập quy 

hoạch phải tính đến các yếu tố gây ô nhiễm môi trường và đề xuất các giải pháp xử 

lý; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường; phát triển mô hình 

kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường. 

3. Khi xây dựng, triển khai các chương trình, dự án, đề án chính sách, pháp 

luật về an ninh môi trường, quan tâm dự báo sớm các tác động, ảnh hưởng trực tiếp 

tới đời sống dân sinh, các vấn đề có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm” được người 

dân quan tâm. 

Triển khai các giải pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, tái tạo, thân 

thiện với môi trường; áp dụng quy trình sản xuất sạch hơn trong sản xuất công 

nghiệp; chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. 

Sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên (tài nguyên nước, tài nguyên 

khoáng sản, tài nguyên rừng, đa dạng sinh học...); ưu tiên công tác dự báo, phòng 

ngừa; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường, kiên quyết không để hình thành "điểm nóng về môi trường"; xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm về khai thác tài nguyên, về bảo vệ môi trường theo 

quy định. 

Tăng cường thực hiện các chính sách về thuế bảo vệ môi trường, ký quỹ bảo 

vệ môi trường; nhân rộng các mô hình đổi mới, sáng tạo, chương trình nghiên cứu 

khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến, tích cực chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo 

vệ môi trường cũng như bảo đảm an ninh môi trường trên không gian mạng. 

Tăng cường công tác giám sát biến đổi khí hậu; dự báo khí tượng thủy văn 

và cảnh báo thiên tai phục vụ công tác phòng, chống thiên tai kịp thời, giảm thiểu 

đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. 

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, huy động hiệu quả các nguồn lực hợp pháp vòa 

công tác bảo vệ môi trường (khoa học - công nghệ, kinh phí, kinh nghiệm quản 

lý,...) góp phần bảo đảm an ninh môi trường. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

- Lưu: Văn phòng Tỉnh ủy. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Nghiệm 
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