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 Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-STNMT ngày 25/5/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương 

Thế giới năm 2020.  

  Với mục đích tổ chức các hoạt động tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo 

Việt Nam với chủ đề “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam” 

và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 với chủ đề “Đổi mới vì một 

đại dương bền vững”. Đồng thời, tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức của cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động về biển, hải đảo Việt Nam; tính cấp 

thiết của việc bảo vệ đại dương để có những hành động thiết thực nhằm bảo tồn 

và phát huy những giá trị tài nguyên và môi trường biển, hải đảo, phát triển kinh 

tế biển vì một đại dương bền vững và chấp hành pháp luật về biển, hải đảo. Tiếp 

tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy lòng tự hào dân tộc, đấu 

tranh có hiệu quả với hoạt động tuyên truyền của các thế lực cơ hội, thù địch 

trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng vấn đề chủ quyền trên biển làm tổn hại 

khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ đối ngoại truyền thống, tốt đẹp 

của Việt Nam với các nước láng giềng. 

 Hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 

và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020. Sở Y tế đề nghị các đơn vị 

trực thuộc triển khai các nội dung sau: 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề 

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 theo 

hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, 

ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng.  

- Sáng tạo, đổi mới trong các phương thức truyền thông, tuyên 

truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, kết hợp các kênh thông tin, mạng xã hội 

nhằm truyền thông, tuyên truyền cho các nội dung, tư liệu và các hoạt động ý 

nghĩa, thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại 

dương Thế giới năm 2020. 

(Khẩu hiệu tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải Đảo Việt Nam và hưởng ứng 

Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 tại Phụ lục I kèm theo). 
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 - Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu Tuần lễ Biển và Hải 

đảo Việt Nam với chủ đề “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt 

Nam” và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 với chủ đề “Đổi mới 

vì một đại dương bền vững” ở trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại 

nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát triển bền 

vững kinh tế biển và hải đảo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; băng rôn, 

pano, áp phích, khẩu hiệu được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường.   

- Xem xét tùy theo điều kiện cụ thể của đơn vị và có các giải pháp vừa 

cảnh giác nhằm phòng chống dịch Covid-19, tổ chức giao ban, sinh hoạt chuyên 

đề tọa đàm ...về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi 

trường biển, hải đảo theo hướng phát triển bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

- Tổ chức các hoạt động có sự tham gia tập thể như ra quân làm vệ sinh 

môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi 

trường… Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những khoa/phòng, cá nhân có 

những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo 

vệ môi trường biển và hải đảo. 

- Tuyên truyền tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải, rác thải, rác thải nhựa ven biển; cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tiêu chí 

môi trường cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”. 

 Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc quan tâm, chỉ đạo tổ chức triển 

khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, 

hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020, báo cáo kết quả thực hiện về Sở 

Y tế trước ngày 25/6/2020 để tổng hợp báo cáo theo đúng thời gian quy định./.  

(Mẫu báo cáo tại Phụ lục II được gửi kèm theo) 
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