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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:         /BTNMT-TĐKTTT 

V/v tuyên truyền, truyền thông về  

tài nguyên và môi trường năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2020 

 

 

Kính gửi: - Các đơn vị trực thuộc Bộ; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối của kế hoạch 5 năm 

2016 - 2020, chuẩn bị, tạo đà cho kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, Chiến lược 10 

năm 2021 - 2030; năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; tổ chức 

Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng. Vì vậy, công tác tuyên truyền, báo chí, truyền thông tài nguyên và môi 

trường cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

I. Mục tiêu 

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

nguyên và môi trường theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 

XII, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận có liên quan của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 

Quốc hội và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 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, góp phần thành công trong công 

tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội khóa XV. Tăng 

cường vị trí, vai trò của ngành tài nguyên và môi trường trong các chủ trương, 

đường lối phát triển nêu tại dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp.  

2. Thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu, kết quả 

Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP 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 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia năm 2020; Chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi 

trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của 

Chính phủ ban hành tại Quyết định số 91/QĐ-BTNMT ngày 13/01/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. Tạo sức mạnh thực hiện hiệu quả cao các nhiệm vụ quản lý nhà nước 

trọng tâm như: xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực thi chính sách pháp luật tài 

nguyên và môi trường; các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quản lý tài nguyên 

và môi trường; thanh tra, kiểm tra việc thực thi chính sách, pháp luật về tài 

nguyên và môi trường; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thực hiện 

tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ở từng cấp; tăng cường hội 
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nhập sâu rộng, chủ động hơn trong khuôn khổ hợp tác song phương, đa phương 

và các diễn đàn quốc tế về tài nguyên và môi trường; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả 

các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; công tác điều tra cơ bản, 

nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ. 

4. 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. 

II. Nội dung tuyên truyền trọng tâm 

1. Văn bản quy phạm pháp luật 

 - Các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách đã được cơ quan có 

thẩm quyền ban hành như: Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường; Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 

19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ về Khung giá đất; 

Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 

67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, 

mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 

04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám; Nghị định số 27/2019/NĐ-CP 

ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và 

Bản đồ; Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến 

năm 2030; Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 13/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP 

và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh 

thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP,… và các văn bản liên quan khác. 

- Tham vấn cộng đồng trước và sau khi được cơ quan có thẩm quyền ban 

hành đối với các cơ chế, chính sách, pháp luật, đề án, chiến lược, nhiệm vụ tài 

nguyên và môi trường… Trong đó, tập trung vào Dự án Luật Bảo vệ môi trường 

(sửa đổi); Nghị định thay thế Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của 

Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoảng sản; Nghị định sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Kế 

hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030;  

Kế hoạch tổng thể, Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 

36/NQ-TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về phát 

triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia 

ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030; Chiến lược bảo vệ môi 

trường giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040; Chiến lược phát triển 
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ngành đo đạc Việt Nam và hạ tầng không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2040; Chiến lược bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2040; Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 

2030 tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 

- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến 

đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 và các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ liên quan 

khác. 

2. Các nhiệm vụ chuyên môn 

a) Lĩnh vực quản lý đất đai 

- Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phân bổ quỹ đất cho phát triển kinh tế - 

xã hội trước mắt và lâu dài, tạo thuận lợi cho tích tụ, tập trung đất đai, sản xuất 

nông nghiệp quy mô lớn, phục vụ cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn 

mới. 

- Công tác lập quy hoạch đất đai các cấp phục vụ các hoạt động phát triển 

kinh tế - xã hội; tổng kiểm kê đất đai toàn quốc và xây dựng cơ sở dữ liệu đất 

đai đa mục tiêu, kết nối liên ngành. 

- Kết quả đạt được trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên 

toàn quốc và 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”, nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

đất đai. 

b) Lĩnh vực bảo vệ môi trường 

- Chính sách chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đưa môi trường cùng với kinh 

tế, xã hội là ba trụ cột trung tâm của phát triển; đưa công tác bảo vệ môi trường 

sang giai đoạn mới, từng bước xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, coi rác thải là tài 

nguyên. 

- Công tác lập các Quy hoạch bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh 

học, phát triển mạng lưới quan trắc môi trường làm cơ sở phân vùng, định 

hướng đầu tư, phát triển các ngành kinh tế, phù hợp với ngưỡng chịu tải của môi 

trường. Công nghệ để quản lý môi trường thông minh, phát huy vai trò trung 

tâm của người dân, các tổ chức chính trị xã hội trong công tác giám sát, thực 

hiện bảo vệ môi trường. Các giải pháp đồng bộ để xử lý, tái chế rác thải đảm bảo 

tối ưu về kinh tế, an toàn về xã hội và môi trường; công nghệ xử lý chất thải rắn 

theo công nghệ hiện đại, kết hợp thu hồi năng lượng. Kế hoạch hành động quản 

lý chất lượng không khí; hệ thống quan trắc không khí tại các đô thị lớn; các dự 

án xử lý ô nhiễm các nguồn nước mặt hiệu quả. Công tác chuyển đổi sử dụng 

các nguồn nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng các nguồn năng lượng sạch. 

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn và lộ trình áp dụng để thiết lập hàng rào kỹ 

thuật ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường vào Việt Nam. Chính sách thuế, 

phí để điều chỉnh hành vi tiêu dùng; khuyến khích phát triển sản phẩm, nhiên 
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liệu, nguyên liệu thân thiện với môi trường. Phong trào chống rác thải nhựa và 

túi nilông, đồ nhựa sử dụng một lần.  

- Các kết quả đạt được trong công tác xử lý các cơ sở ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ ô nhiễm ra khỏi 

đô thị, khu dân cư tập trung. 

- Kết quả các hoạt động bảo vệ môi trường trong phòng, chống dịch bệnh 

có tính chất lây lan nhanh, quy mô lớn. 

c) Lĩnh vực địa chất và khoáng sản 

Xây dựng quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia; 

thống kê, kiểm kê tài nguyên khoáng sản trên phạm vi toàn quốc. Công tác điều 

tra, tìm kiếm các khoáng sản chiến lược, quản lý chặt chẽ theo hướng khai thác 

hiệu quả, bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Ý nghĩa, giá trị các Công viên 

địa chất toàn cầu của nước ta được UNESCO công nhận. 

d) Lĩnh vực tài nguyên nước 

Phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng về thực thi pháp luật tài nguyên 

nước; công tác quản lý và sử dụng thông minh nguồn tài nguyên nước, đặc biệt 

trong bối cảnh an ninh nguồn nước đang là thách thức lớn đối với Việt Nam. Công 

tác xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia và các lưu vực sông, nguồn 

nước liên tỉnh. Tình hình suy thoái, cạn kiệt, xâm nhập mặn nguồn nước; các giải 

pháp phòng, chống khô hạn, xâm nhập mặn, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước 

biển dâng; các giải pháp tổng thể để tăng cường khả năng trữ nước thông qua các 

giải pháp phi công trình.  

đ) Lĩnh vực biển và hải đảo 

Tuyên truyền về công tác thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến 

lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045. Phong trào ngăn ngừa, giảm lượng rác thải nhựa và kiểm soát ô 

nhiễm môi trường biển. Kết quả các hoạt động, nhiệm vụ quản lý, khai thác, sử 

dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên và môi trường biển đảo. 

e) Lĩnh vực đo đạc, bản đồ, viễn thám 

 - Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia (NSDI) phục vụ Chính phủ 

điện tử, phát triển kinh tế số; quản lý lãnh thổ, biên giới quốc gia, phát triển kinh 

tế - xã hội, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường và việc cung cấp các dịch 

vụ định vị vệ tinh của Việt Nam. Hệ tọa độ quốc gia, hệ độ cao quốc gia; cơ sở 

dữ liệu, hệ thống thông tin về tài nguyên và môi trường; chia sẻ, kết nối liên 

thông giữa các ngành, giữa Trung ương và địa phương.  

- Thành tựu của công nghệ viễn thám đã đạt được trong công tác quản lý 

tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phục vụ các hoạt 

động phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng; trong đó có hệ 

thống dữ liệu viễn thám quốc gia và siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.  
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g) Lĩnh vực khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu 

- Công tác dự báo khí tượng thuỷ văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

nhất là dự báo xa; dự báo, cảnh báo kịp thời các hiện tượng thời tiết, thủy văn 

cực đoan, nguy hiểm phục vụ phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Hiệu quả của 

công tác xã hội hóa cung cấp dịch vụ dự báo khí tượng thủy văn; ứng dụng công 

nghệ, xây dựng các mô hình, phương thức truyền tin, cảnh báo thiên tai.  

- Chính sách pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý nhà 

nước về biến đổi khí hậu; xây dựng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu nhằm phục 

vụ cho công tác quản lý; các giải pháp ứng phó hiệu quả cho các vùng trên cả 

nước trên cơ sở mô hình điểm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả đạt 

được trong thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ 

về phát triển bền vững đồng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi 

khí hậu. Hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế đối với lĩnh vực biến đổi khí hậu. 

h) Tăng cường năng lực cán bộ, kỷ luật kỷ cương hành chính, đẩy mạnh 

hội nhập quốc tế sâu rộng; ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin: 

- Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ 

khoa học, trong đó tăng cường năng lực cho các cấp ở địa phương. Các giải 

pháp sắp tới trong công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo quản lý 

thống nhất của Trung ương và chủ động của địa phương; công tác hợp tác và hội 

nhập quốc tế, nhằm chuẩn bị tốt các hoạt động của ngành trong năm Việt Nam 

đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN. 

- Tiếp tục cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, trong 

đó tập trung vào công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý 

và chỉ đạo điều hành, phấn đấu kết quả cao trong xây dựng Chính phủ kiến tạo ở 

kỷ nguyên công nghệ 4.0. Qua đó, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, 

doanh nghiệp, từng bước giảm giấy tờ trong quản lý điều hành. 

 III. Giải pháp thực hiện 

- Các đơn vị nâng cao nhận thức, xác định nhiệm vụ tuyên truyền, báo 

chí, truyền thông là công cụ góp phần tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về tài nguyên và môi trường. 

- Tăng cường, đổi mới và đa dạng các hoạt động thông tin tuyên truyền, 

báo chí, truyền thông; chú trọng việc ứng dụng công nghệ để tổ chức sự kiện, 

tọa đàm, hội thảo qua môi trường mạng; tổ chức Họp báo thường kỳ, chuyên đề 

nhằm cung cấp thông tin về các cơ chế, chính sách, sự kiện, hoạt động chỉ đạo 

điều hành về tài nguyên và môi trường; tổ chức các giải thưởng, cuộc thi tuyên 

truyền chủ đề trọng tâm về tài nguyên và môi trường; tập huấn bồi dưỡng nâng 

cao nghiệp vụ tuyên truyền; kiện toàn tổ chức bộ máy và các công cụ đảm bảo 

cung cấp thông tin, tuyên truyền thường xuyên, kịp thời, hiệu quả. 

- Tăng cường phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền kịp 

thời, thường xuyên các nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường. 
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 IV. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở 

Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng 

Kế hoạch tuyên truyền trước ngày 31 tháng 3 năm 2020 và tổ chức thực hiện 

đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15 tháng 12 

năm 2020 về Bộ (qua Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền) để tổng hợp. 

2. Các cơ quan báo chí thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin 

điện tử các đơn vị tăng cường thời lượng, dung lượng, đổi mới nội dung, hình 

thức thông tin, tuyên truyền theo quy định. 

3. Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch; tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin; đổi mới và đa dạng hóa phương thức tổ chức các sự kiện, hoạt động 

truyền thông đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp thực tế. 

4. Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền hướng dẫn, đôn đốc, kiểm 

tra, tổng hợp đánh giá kết quả tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, báo chí, 

truyền thông báo cáo Bộ trưởng./. 

 

 

Nơi nhận: 
 

- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c); 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, 

Hội CCB Bộ TN&MT; 

- Lưu: VT, TĐKTTT, B50. 

BỘ TRƯỞNG 

 
 

 

Trần Hồng Hà 

 


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2020-03-06T08:54:22+0700
	Việt Nam
	Trịnh Xuân Quảng<txquang@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2020-03-10T15:41:58+0700
	Việt Nam
	Trần Hồng Hà<thha@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2020-03-10T15:52:11+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2020-03-10T15:52:16+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2020-03-10T15:52:22+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2020-03-10T15:52:41+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




