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          HUYỆN CAO LỘC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Số: 779/UBND-VHTT Cao Lộc, ngày 13 tháng 4 năm 2020 

V/v tuyên truyền công tác chủ động ứng phó 

với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường; thực hiện Bộ chỉ 

số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, 

ngành và UBND các huyện, thành phố năm 

2020; triển khai Hiệp định đối tác toàn diện và 

tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn. 

  

Thực hiện Công văn số 568/STTTT-TTBCXB ngày 08/4/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền công tác chủ động ứng phó với 

biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; thực hiện 

Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, 

thành phố năm 2020; triển khai Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương (CPTPP); UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội 

dung sau:  

1. Tuyên truyền công tác chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng 

cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, 

chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân về quan 

điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng 

cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo tinh thần Nghị quyết số 24-

NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ 

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

trường; Kết luận số 56-KL/TW, ngày 23/8/2019 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 và Chương trình hành động số 

92-CTr/TU, ngày 29/10/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị 

quyết số 24-NQ/TW.  

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động và 

Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ tài nguyên đất, tài 

nguyên nước, tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản, bảo tồn đa dạng sinh học và 

bảo vệ môi trường nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức của cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân trước các tác động của biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên thiên nhiên, 

ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội, từ 

đó có những hành động ứng phó phù hợp, hiệu quả với tình hình biến đổi khí hậu 

trong thời gian tới trên địa bàn huyện; kịp thời phản ánh, cung cấp thông tin cho 
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các lực lượng thi hành pháp luật để ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 

liên quan đến các nội dung quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn 

huyện. 

 2. Tuyên truyền việc thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh 

cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2020 (DDCI 2020) 

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về DDCI và các nội dung liên quan đến 

Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 07/3/2020 của UBND tỉnh; kết quả DDCI 2019 

của tỉnh, đối tượng khảo sát DDCI 2020; 08 chỉ số thành phần của DDCI 2020; 

phương án tính điểm xếp hạng DDCI, phương pháp khảo sát, thời gian và tiến độ 

thực hiện khảo sát DDCI 2020; nỗ lực cải thiện Bộ chỉ số DDCI của UBND huyện 

từ đó tạo niềm tin cho doanh nghiệp về môi trường đầu tư, kinh doanh của huyện. 

Phản ánh kịp thời những tồn tại, hạn chế của các cơ quan, địa phương và đề xuất 

những giải pháp khắc phục để việc thực hiện DDCI 2020 trên địa bàn huyện đạt 

hiệu quả. 

 Duy trì tuyên truyền và phát huy hiệu quả các chuyên mục trước và trong 

quá trình triển khai DDCI đặc biệt giai đoạn tháng 7 đến tháng 10/2020 nhằm thu 

hút sự quan tâm thực chất của cộng đồng doanh nghiệp. Thực hiện thường xuyên 

các phóng sự, bài viết, chuyên đề về DDCI 2020 đặc biệt trong giai đoạn tập huấn 

chẩn trị cũng như giai đoạn khảo sát và thu phiếu DDCI 2020 nhằm tuyên truyền 

rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, cộng đồng doanh nghiệp về 

vai trò, tác động của DDCI đối với công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện Cao Lộc. 

Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn cộng 

đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể... trong quá trình tham gia 

đánh giá phiếu khảo sát nhằm nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp khi đánh giá 

điền phiếu khảo sát. Cập nhật và đăng tải bộ câu hỏi về DDCI, cẩm nang DDCI 

trên trang thông tin điện tử, ấn phẩm báo điện tử của cơ quan, đơn vị. 

3. Tuyên truyền triển khai Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên 

Thái Bình Dương (CPTPP) 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về Hiệp định CPTPP cho các đối tượng có 

liên quan (nhân dân, đặc biệt là các đối tượng có thể chịu tác động như nông dân, 

cơ quan quản lý, hiệp hội ngành nghề, hợp tác xã, cộng đồng doanh nghiệp, các 

doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ) nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các 

ngành, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện hiểu về tầm quan 

trọng và sự tác động của Hiệp định CPTPP đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương. Thông tin về đặc điểm thị trường các nước trong CPTPP; cơ hội 

và thách thức khi thực hiện Hiệp định CPTPP; đầu tư, dịch vụ, hải quan, phòng 

vệ thương mại, sở hữu trí tuệ; nông, lâm, ngư nghiệp; lao động, môi trường và các 

cam kết cụ thể khác trong Hiệp định CPTPP, bảo đảm hiểu rõ, hiểu đúng, từ đó 

giúp việc thực thi Hiệp định được đầy đủ và hiệu quả. 

Kịp thời cập nhật, cung cấp thông tin về thị trường xuất khẩu, thị trường trong 

nước, yêu cầu về kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa… của các 

nước đối tác CPTPP nói riêng và các đối tác khác nói chung, để các doanh nghiệp, 

http://thuongtruong.com.vn/thuong-truong/thuong-mai.html
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hợp tác xã, người dân trên địa bàn huyện nắm bắt và lên kế hoạch sản xuất, kinh 

doanh phù hợp. Tăng cường phổ biến cho các doanh nghiệp thông tin về phòng vệ 

thương mại, giúp các doanh nghiệp hiểu rõ nguy cơ bị áp dụng các biện pháp 

phòng vệ thương mại cũng như chủ động xây dựng các biện pháp phòng vệ thương 

mại phù hợp với các quy định và cam kết quốc tế… 

Phản ánh tình hình triển khai Hiệp định CPTPP trên địa bàn huyện; công 

tác thực hiện các biện pháp cải cách thủ tục hành chính; công tác thực hiện các 

biện pháp hỗ trợ, nâng cao năng lực cho các ngành hàng và doanh nghiệp, tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc về mặt chính sách và các lĩnh vực có liên quan, tạo điều 

kiện cho việc phát triển nguồn nguyên liệu trong nước giúp doanh nghiệp đáp 

ứng quy tắc xuất xứ của Hiệp định CPTPP...   

 Các văn bản liên quan gửi kèm trên iOffice và đăng tải trên trang Thông tin 

điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://stttt.langson.gov.vn/ 

(Mục Văn bản chỉ đạo điều hành)./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, CPCT UBND huyện 

- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, V     - Lưu: VT, VHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

 

 

 

Hoàng Quy 
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