
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số:        /STNMT-TNN 

V/v tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển 

 và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày  

Đại dương thế giới năm 2020  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày      tháng  5  năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Văn bản số 2556/BTNMT-TCBHĐVN ngày 13/5/2020 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo 

Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020;  

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1454/UBND-

TNMT ngày 18/5/2020 về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo 

Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng có ý kiến: 

Ngày Đại dương Thế giới (ngày 08/6 hằng năm) do Liên hợp quốc thông 

qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu 

bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Ngày Đại dương Thế giới năm 

2020 với chủ đề “Đổi mới vì một đại dương bền vững”, sẽ là cơ hội để giới 

thiệu những phương pháp, ý tưởng, sản phẩm mới, các giải pháp khả thi nhằm 

làm nổi bật những đổi mới trong các lĩnh vực liên quan đến đại dương như công 

nghệ, hệ thống hạ tầng, quản lý tài nguyên, sản phẩm. 

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 01 đến ngày 08/6 hằng năm) 

năm 2020 với chủ đề “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”, 

với mục đích đổi mới công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch của bộ, ngành, địa 

phương nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính phủ. 

Để hưởng ứng sự kiện quan trọng này, Sở Tài nguyên và Môi trường đề 

nghị Quý cơ quan: 

1. Tiếp tục tập trung triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020 

theo Hướng dẫn số 54-HD/BTGTU ngày 31/01/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

(có bản phô tô văn bản gửi kèm theo) về việc thực hiện Hướng dẫn số 117-

HD/BTGTW ngày 17/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương. 

2. Từ nay đến hết tháng 6 năm 2020, các cơ quan căn cứ điều kiện thực tế 

đồng loạt tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng 



 

ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường tại văn bản số 2556/BTNMT-TCBHĐVN ngày 13/5/2020 (có bản 

phô tô văn bản gửi kèm theo), trong đó tập trung vào các hoạt động, cụ thể sau: 

a) 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 như: Gắn nội dung 

tuyên truyền về biển, đảo với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ 

quan, đơn vị, nhất là trong triển khai thực hiện đại hội đảng các cấp; lồng 

ghép việc tuyên truyền về biển, đảo trong các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt 

của cộng đồng. 

b) Các địa phương, cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử tăng cường 

đăng tải các nội dung, tư liệu về đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách 

của Đảng và Nhà nước, các quy định của ban, bộ ngành, địa phương liên quan 

đến biển, đảo Việt Nam; về những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng 

định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chủ 

quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển của Việt Nam ...  

c) Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu Tuần lễ Biển và Hải 

đảo Việt Nam năm 2020 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 nơi công cộng, các đường phố chính, 

trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại, trong đó tập trung vào các khẩu 

hiệu phù hợp với đặc điểm của tỉnh như: 

- Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; 

- Hoàng Sa – Trường Sa là máu thịt của Tổ quốc Việt Nam; 

- Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc; 

- Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; 

- Giảm rác thải nhựa, tăng màu xanh sống. 

d) Tổ chức phát động các phong trào quét dọn vệ sinh môi trường, thu 

gom xử lý chất thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ 

thống thoát nước, trồng cây xanh bảo vệ môi trường. Khuyến khích tổ chức 

khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi 

ích của cộng đồng. 

3. Đề nghị Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên 

Quang, Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện, thành phố tăng thời lượng đưa 

tin, bài, phóng sự, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ 

Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020.  



 

Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt 

Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 đề nghị Quý cơ quan gửi về Sở Tài 

nguyên và Môi trường trước ngày 25/6/2020 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Quý cơ quan phối hợp 

thực hiện./.   
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, TNN. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

Nguyễn Sơn Lâm 
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