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KẾ HOẠCH 

Công tác tuyên truyền, truyền thông năm 2022 

 

 Thực hiện Công văn số 704/BTNMT-TĐKTTT ngày 10/02/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc công tác tuyên truyền về tài nguyên và môi 

trường năm 2022. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng xây dựng kế hoạch công tác 

tuyên truyền, truyền thông năm 2022. Cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế 

hoạch 5 năm 2021 – 2025, ngành tài nguyên và môi trường đặt quyết tâm cao, 

thực hiện hiệu quả phương châm, hành động của Chính phủ “Đoàn kết kỷ 

cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”. Vì vậy, 

công tác tuyên truyền, báo chí, truyền thông tiếp tục cần được tăng cường, đổi 

mới, góp phần đảm bảo mục tiêu quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên, bảo vệ môi trường bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; 

đồng thời đẩy mạnh triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, tiến tới chuyển đổi 

số của ngành, phục vụ hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. 

2. Yêu cầu 

- Cải cách thủ tục hành chính để quản lý tài nguyên và môi trường có hiệu 

quả.  

- Thúc đẩy chuyển đổi số trên nền tảng tài nguyên số, xây dựng nền tảng 

dữ liệu lớn. 

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với tạo dựng môi trường 

đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật; tăng cường 

kiểm soát quyền lực, thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm minh các vi phạm, tham 

nhũng, lãng phí trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

- Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên; công khai, minh 

bạch, bình đẳng giữa các chủ thể trong tiếp cận tài nguyên. 

- Triển khai hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường, ngăn chặn kịp thời suy 

thoái về môi trường, các hệ sinh thái; phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh 

trong thập kỷ mới. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dự báo khí tượng thủy văn; tận 
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dụng các ứng dụng khoa học công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao 

nhận thức của người dân và huy động vai trò đóng góp của cộng đồng thúc đẩy 

thực hiện hiệu quả về quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng 

biến đổi khí hậu. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần 

thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các Chương trình hành động, kế hoạch, 

nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài nguyên và môi trường đặt ra năm 2022. 

2. Tuyên truyền 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. 

3. Đổi mới, sáng tạo, khoa học và chủ động trong hoạt động tuyên truyền 

nhằm góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ toàn vẹn 

chủ quyền biển đảo.  

4. 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 

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. 

5. 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.  

6. 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. 

7. Tuyên truyền, hưởng ứng kỷ niệm các ngày thành lập, ngày truyền 

thống, sự kiện, hoạt động nổi bật thuộc các lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

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

- Ngày Nước Thế giới (ngày 22/3);  

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

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

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường các 

huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này triển khai đến toàn thể công chức, 

viên chức, người lao động thực hiện; báo cáo kết quả về Văn phòng Sở tổng hợp 

trước ngày 10/12/2022. 

2. Ban Biên tập trang thông tin điện tử Sở tăng cường thời lượng, dung 

lượng, đổi mới nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền theo quy định.  

3. Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị 

thuộc Sở và các đơn vị liên quan tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, lập 

và vận hành các chuyên mục để tăng thời lượng, dung lượng tuyên truyền; tổ 

chức các giải thưởng, cuộc thi, sự kiện tuyên truyền về tài nguyên và môi 

trường, đảm bảo hiệu quả và phù hợp thực tế.  

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ về 

Văn phòng Sở để phối hợp thực hiện./. 

 

 

 

Nơi nhận:  

- Vụ Thi đua, Khen thưởng và 

  Tuyên truyền thuộc Bộ TN&MT; 

- Giám đốc và các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng TN&MT các huyện, 

   thị xã, thành phố; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 
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