
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN KON RẪY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TH      Kon Rẫy, ngày         tháng      năm  

V/v đẩy mạnh tuyên truyền an 

ninh môi trường phục vụ phát 

triển bền vững đất nước 

 

  Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 4049/UBND-NC ngày 28/11/2022 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc đẩy mạnh tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển 

bền vững đất nước; UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và 

các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi 

trường. Trong đó, xác định lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe Nhân dân 

làm mục tiêu hàng đầu, không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế, không 

thu hút đầu tư bằng mọi giá, kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi 

trường sống, đe dọa đa dạng sinh học và hệ sinh thái; bảo đảm sự an toàn của 

con người, ổn định về chính trị, an toàn xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội 

trước đe dọa của ô nhiễm môi trường sinh thái. 

 2. Thực hiện tốt việc theo dõi, dự báo tình trạng khi triển khai các chương 

trình, dự án, đề án...có ảnh hưởng tới môi trường, đời sống của người dân. Trên 

cơ sở đó, phối hợp với cơ quan chức năng làm tốt công tác tư tưởng, thông tin, 

tuyên truyền, tạo sự thống nhất, đồng thuận của người dân khi triển khai thực 

hiện, không để ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn huyện. 

3. Tăng cường công tác giám sát, theo dõi biến đổi khí hậu, cập nhật kịp 

thời các dự báo khí tượng thủy văn và cảnh báo thiên tai để có giải pháp ứng phó 

hiệu quả. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (th/h);  

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c);  

- CT, các PCT UBND huyện;                                                                                                   
- Lưu: VT.                                                                        

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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