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Kính gửi: 

 

  

Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU, ngày 6/8/2021 của Ban Tuyên  

giáo Tỉnh ủy về “Tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững 

đất nước”, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân các huyện, 

thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi 

trường. Tập trung là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm 

của Hội, của người dân đối với việc bảo vệ môi trường được nêu trong các Nghị 

quyết của Đảng qua các nhiệm kỳ. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 

56 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về 

chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ 

môi trường; Luật Bảo vệ môi trường và các Nghị định của Chính phủ về vấn đề 

môi trường; chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030… 

2. Vận động nông dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy ước, 

hương ước, cam kết về bảo vệ môi trường và các mô hình tự quản về môi trường 

của cộng đồng dân cư; tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào về bảo vệ 

môi trường. 

3. Các cấp Hội thường xuyên nắm bắt tình hình, phản ánh về tình trạng ô nhiễm 

môi trường ở địa phương với các cấp, các ngành để ngăn chặn, xử lý kịp thời. 

4. Duy trì, nhân rộng, phát huy hiệu quả các mô hình nông dân bảo vệ môi 

trường: đoạn đường xanh, sạch, đẹp nông dân tự quản; thu gom xử lý rác thải; diệt 

cây mai dương trên đồng ruộng; làm hầm biogas, sử dụng công nghệ sinh học xử 

lý môi trường trong chăn nuôi… 

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thị xã, 

thành phố tích cực triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
-Thường trực tỉnh Hội; 

- Hội ND các huyện, thị, thành phố; 

- Lưu VP, Ban XDH.    

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập –Tự Do –Hạnh Phúc 

 

Quảng Trị, ngày  18  tháng 8 năm 2021 
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