
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

Số:          /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kon Rẫy, ngày      tháng      năm 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền ngành Tài nguyên và Môi trường 

 trên địa bàn huyện năm 2022 
 
 

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-STNMT ngày 14/02/2022 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc tuyên truyền về tài nguyên và môi trường năm 2022; 

Công văn số 04/STNMT-VP ngày 04/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

về phát động phong trào thi đua năm 2022 của ngành Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND huyện 

về ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2022; Kế hoạch số 15/KH-

UBND ngày 27/01/2022 của UBND huyện về triển khai công tác tư pháp năm 

2022 trên địa bàn huyện Kon Rẫy và Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 

15/02/2022 của UBND huyện theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 

trên địa bàn huyện. 

UBND huyện Kon Rẫy xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về tài nguyên 

môi trường năm 2022 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện hiệu quả Kế 

hoạch số 10/KH-STNMT ngày 14/02/2022; Công văn số 04/STNMT-VP ngày 

04/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường và Chương trình Công tác trọng 

tâm năm 2022 của UBND huyện. 

- 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, UBND tỉnh và của 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 trên địa bàn huyện Kon Rẫy. 

2. Yêu cầu 

- 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 các lĩnh vực của ngành tài nguyên 

và môi trường. 

- 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 
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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.  

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị 

liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và định hướng nhiệm vụ trọng 

tâm trong năm 2022 để tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ 

cụ thể như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền  

- Phối hợp các Sở ban ngành 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 09/01/2022 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 10/01/2022 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.  

- Từng bước triển khai thực hiện hiệu quả, thành công các nội dung về 

lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Nghị quyết số 10-NQ/ĐH ngày 05/8/2020 

của Đại hội Đảng bộ huyện Kon Rẫy lần thứ XIX; Chương trình hành động số 

05-CTr/HU ngày 16/10/2020 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

- 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 
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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. 

- 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, Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy. 

- 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. 

2. Hưởng ứng tuyên truyền các sự kiện nội bật của ngành Tài nguyên 

và Môi trường 

 Phối hợp tuyên truyền, hưởng ứng kỷ niệm các ngày thành lập, ngày 
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truyền thống, sự kiện, hoạt động nổi bật thuộc các lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường; kết hợp với cổ vũ, động viên, nhân rộng các phong trào thi đua yêu 

nước, các điển hình tiên tiến, sáng kiến, giải pháp trong công tác: 

- Tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(2002 -2022);  

- Ngày Đất ngập nước Thế giới (ngày 02/02); 

- Ngày Nước Thế giới hay Ngày Nước sạch Thế giới (ngày 22/3); 

- Ngày Khí tượng thế giới (ngày 23/3); 

- Ngày Trái đất (hay Ngày Quốc tế Mẹ Trái Đất) (ngày 22/4); 

- Ngày Môi trường Thế giới (ngày 05/6); 

- Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 01/6 đến ngày 8/6); 

- Ngày Đại dương Thế giới (ngày 8/6); 

- Ngày Truyền thống ngành Địa chất (ngày 02/10); 

- Ngày Truyền thống của ngành Quản lý Đất đai Việt Nam (ngày 03/10) 

... 

 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 UBND huyện có các hình thức tổ chức tuyên truyền cho phù hợp. Một số 

hình thức tuyên truyền:  

- Phát động phong trào dưới hình thức 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 quan thực hiện công tác truyền thông: Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện; Trang Thông tin điện tử, phòng 

Văn hóa - Thông tin 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.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, đôn đốc UBND 

các xã, thị trấn triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động 

thực hiện; tham mưu UBND huyện đề xuất các tổ chức, cá nhân có thành tích 

nổi bật, có thành tích trong phong trào thi đua báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên 

và Môi trường tổng hợp trước ngày 10/12/2022.  
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2. Phòng Kế hoạch - Tài chính huyện: Trên cơ sở dự toán giao năm 2022 

phối hợp, hướng dẫn Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện sử dụng kinh phí 

cho hoạt động tuyên truyền ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2022 đúng 

quy định, hiệu quả.  

3. UBND các xã, thị trấn triển khai các nội dung tại kế hoạch này đến  

công chức, viên chức, người lao động thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện và đề 

xuất cá nhân có thành tích nổi bật, thành tích trong phong trào thi đua ngành Tài 

nguyên và Môi trường năm 2022 về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và 

Môi trường tổng hợp) trước ngày 05/12/2022. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền về tài nguyên và môi trường 2022 trên 

địa bàn huyện Kon Rẫy. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở TN&MT tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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