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V/v tuyên truyền an ninh  

môi trường phục vụ phát triển 

bền vững đất nước 

  

  

                                              Kính gửi: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và        

                                            Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính 

   tỉnh Sóc Trăng. 

 

Thực hiện Công văn số 892-CV/TU ngày 08/11/2022 của Tỉnh ủy Sóc 

Trăng về việc tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất 

nước; 

Thực hiện Công văn số 2695/UBND-KT ngày 21/11/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc việc tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ 

phát triển bền vững đất nước. Giám đốc đề nghị Chánh Văn phòng, Chánh 

Thanh tra và Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở triển khai thực hiện một 

số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền 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; 

thường xuyên cập nhật nội dung, lồng ghép với tuyên truyền các chính sách 

phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp 

của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện bảo đảm an ninh môi trường, 

bảo vệ môi trường sống của con người, chủ động ứng phó trước các mối đe dọa 

về an ninh môi trường, hướng tới phát triển bền vững đất nước, 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 an toàn cho con người, bảo đảm ổn định về chính 

trị, an toàn xã hội, bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội trước đe dọa của môi 

trường sinh thái). 

Làm rõ các quan điểm, mục tiêu, định hướng và các giải pháp của Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về an ninh môi trường 

và phát triển bền vững đất nước; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, xác định 

lấy bảo vệ môi trường sống và sức khoẻ Nhân dân làm mục tiêu hàng đầu, kiên 

quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi 

trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái, xây dựng nền kinh tế 

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

2. Tuyên truyền những kết quả, thành tựu trong công tác bảo vệ môi 

trường của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, nhất là thúc đẩy sử dụng nguồn năng 

lượng sạch, tái tạo, thân thiện với môi trường, phát triển nông nghiệp công nghệ 

cao, nông nghiệp hữu cơ; phát triển mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; 

mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế để tìm kiếm các giải pháp nâng 
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cao chất lượng môi trường không khí, hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường,... 

Đồng thời, chỉ rõ những mối đe dọa về an ninh môi trường nổi cộm hiện nay, 

như biến đổi khí hậu, thiên tai, an ninh nguồn nước, an ninh môi trường biển, ô 

nhiễm môi trường khu vực trọng điểm, suy giảm tài nguyên môi trường, đa 

dạng sinh học,…ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân, gây bất ổn đến phát 

triển kinh tế - xã hội. 

3. Tuyên truyền những khó khăn, thách thức về an ninh môi trường 

không bảo đảm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta, như mất 

cân bằng sinh thái, phát triển mạnh mẽ công nghiệp hoá, đô thị hoá; ô nhiễm 

nguồn nước các dòng sông; ô nhiễm không khí; biến đổi khí hậu dẫn đến thiên 

tai, hạn hán,... Tuyên truyền về chính sách thuế bảo vệ môi trường, ký quỹ bảo 

vệ môi trường, chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên, trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại do sự cố môi trường; cỗ vũ các mô hình đổi mới, sáng tạo, chương 

trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ 4.0 trong 

lĩnh vực bảo vệ môi trường cũng như bảo đảm an ninh môi trường. 

4. Theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức tuyên truyền về an ninh môi trường 

phục vụ phát triển bền vững của đất nước tại các cuộc họp, hội nghị và trên 

Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, lồng ghép với tuyên truyền các chính sách 

phát triển kinh tế - xã hội.  

Đề nghị Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và Trưởng các phòng 

chuyên môn thuộc Sở phối hợp tuyên truyền đến toàn thể công chức và người 

lao động biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc (để biết); 

- Lưu: VP. 

 GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Dương Thị Kim Thúy 
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