
TỈNH ỦY KHÁNH HÒA  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

   BAN TUYÊN GIÁO Nha Trang, ngày 26 tháng 5 năm 2016 

   *  

   Số 259-CV/TGTU 

           V/v tuyên truyền Kết luận số 02-KL/TW 

             của Ban Bí thư về bảo vệ môi trường 

 

 
Kính gửi: - Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc, 

                 - Các sở, ban, ngành, 

                 -  Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,                                      

                           - Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh-Truyền hình Khánh Hòa,  

                           - Hội Nhà báo, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa, 

                                                                   --- 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tại 

Công văn số 378-CV/TU, ngày 11/5/2016 của Văn phòng Tỉnh ủy Về việc 

triển khai Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về bảo vệ môi trường, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị triển khai các nội dung sau: 

1. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc lựa chọn 

các hình thức phù hợp để quán triệt, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 02-

KL/TW, ngày 26/4/2016 của Ban Bí thư về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị 

quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về bảo vệ môi trường  trong 

thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (sau đây viết gọn: Kết luận 

số 02-KL/TW) đến toàn thể cán bộ, đảng viên.  

2. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban 

ngành tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động và giám sát các tổ chức, cá nhân 

trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước và của địa phương về bảo vệ môi trường. Xác định môi trường là vấn 

đề toàn cầu. Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu vừa là nội dung cơ bản của 

phát triển bền vững.  

3. Hội Nhà báo, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh quán triệt nội dung các 

nghị quyết, chỉ thỉ của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường 

vận động hội viên có sự vận dụng phù hợp vào các bài viết, các tác phẩm 

văn học, nghệ thuật để góp phần nâng cao nhận thức, thái độ ứng xử đúng 

đắn, phù hợp đối với vấn đề bảo vệ môi trường cho bạn đọc, người xem. 



4. Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa, Sở Thông 

tin- truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường đưa tin, xây 

dựng phóng sự về công tác bảo vệ môi trường và các vấn đề liên quan đến 

môi trường góp phần nâng cao nhận thức của mọi người, của các tổ chức về 

nhiệm vụ, ý thức, thực hành bảo vệ môi trường.   

5. Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa chỉ đạo các trường học tiếp tục 

quan tâm lồng ghép giáo dục ý thức và kỹ năng tham gia bảo vệ môi trường 

trong các hoạt động giáo dục, đào tạo chính khóa và ngoại khóa.  

                                                                                    
                                                                                    TRƯỞNG BAN 

                                                                                     

Nơi nhận: 

- Như trên,  

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo),                                                 (đã ký) 

- UBND tỉnh (để biết),                                                      

- Lưu TGTU, P. Khoa giáo.                                              

                                                                                                   Hồ Văn Mừng  

 

 


