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KẾ HOẠCH 

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 

 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

 
  

 Thực hiện Công văn số 1880/VP-KT ngày 14/5/2020 của Văn phòng 

tỉnh Lạng Sơn 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. UBND thành phố Lạng Sơn 

xây dựng kế hoạch 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 trên địa 

bàn thành phố Lạng Sơn cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 

22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược phát triển bền 

vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Luật Tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo, Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 

của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị 

quyết số 36-NQ/TW, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1746/QĐ-TTg 

ngày 04/12/2019 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại 

dương đến năm 2030, số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 phê duyệt Đề án tuyên 

truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 

2018-2020. 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và 

hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020, từ nay đến hết tháng 6 năm 2020, 

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 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

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 nhân viên chức, đảng viên và nhân 

dân 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.  

2. Yêu cầu 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và 

hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020 đảm bảo thiết thực, với các hoạt 

động tuyên truyền những mục đích, ý nghĩa và nội dung sâu rộng và có sự lan tỏa 

đến đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, đảm bảo hiệu quả thiết 
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thực và tiết kiệm, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng bằng 

những việc làm cụ thể để góp phần bảo vệ môi trường. 

II. NỘI DUNG  

1. Tập trung triển khai một số nội dung, giải pháp tuyên truyền theo 

Hướng dẫn số 117-HD/BTGTW ngày 17/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung 

ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020; Công văn 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. 

2. Tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo 

Việt Nam, phát triển các ngành kinh tế biển nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư, 

tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của Việt Nam trên Biển Đông. Tiếp tục tuyên truyền về tấm gương 

cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế biển 

và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. 

3. Từ nay đến hết tháng 6 năm 2020, 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, trong đó tập trung vào những hoạt động cụ thể 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 (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 được gửi kèm theo). 

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

truyền, ứng dụng công nghệ, kết hợp các kênh thông tin, hình thức trực tuyến, 

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. 

- 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 nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ 

quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ 

chức, cá nhân và cộng đồng 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 cơ quan, đơn vị, địa phương và có 

các giải pháp vừa cảnh giác nhằm phòng chống dịch Covid-19, tổ chức phát trên 

loa phóng thanh....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 của cộng đồng; phát động các phong 

trào thi đua tập trung, thu hút cộng đồng đặc biệt là giới trẻ, phụ nữ như: Chiến dịch 
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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 tổ chức, cá 

nhân, cộng đồng và doanh nghiệp có những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong 

việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải. 

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

Có trách nhiệm tuyên truyền trên bảng điện tử của thành phố với các nội 

dung nhằm hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương 

thế giới 05/6/2020. 

2. Trung tâm Văn hóa thể thao 

 Chủ động liên hệ phòng Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thông tin 

tuyên truyền, kịp thời đưa tin, phản ánh các hoạt động hưởng ứng (Hình thức 

qua loa phát thanh và tuyên truyền lưu động) để các cơ quan, đơn vị và người 

dân được biết tích cực tham gia hưởng ứng. Thời gian thông tin tuyên truyền lưu 

động trên các trục đường phố chính trong 02 ngày (05 và 08/6/2020). 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

 - Có trách nhiệm thực hiện thu thập các tài liệu, cung cấp thông tin liên quan 

để hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 

2020 làm tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan, đoàn thể và UBND các phường, xã. 

 - 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” trên các trục đường chính, nơi công cộng, đông 

người qua lại trên địa bàn để tuyên truyền hưởng ứng. 

- Kiểm tra, giám sát Công ty TNHH Huy Hoàng trong việc thu gom, vận 

chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố bảo đảm vệ sinh môi trường đô thị 

xanh - sạch - đẹp. 

 - Chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả các hoạt 

động hưởng ứng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

4. Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố 

Triển khai công tác vệ sinh môi trường, tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ 

Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020, phát động 

các hoạt động ngoại khóa nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, đa 

dạng sinh học đối với giáo viên, học sinh tại các nhà trường. 

5. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị của thành phố 

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền về các nội dung hưởng ứng Tuần lễ Biển 

và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 đến đông đảo công 

chức, viên chức và người lao động và cộng đồng dân cư nơi cư trú. 

6. UBND các phường, xã 

- Triển khai tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 

và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 theo các mục đích, yêu cầu và nội dung 

của Kế hoạch này, trong đó, tùy theo điều kiện, đặc điểm và tình hình để triển 

khai tuyên truyền bằng các hình thức như: 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 
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2020 với chủ đề “Đổi mới vì một đại dương bền vững” đến đông đảo cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động và cộng đồng dân cư nơi cư trú; tổ chức 

tọa đàm... 

- Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng; phát động các phong 

trào thi đua tập trung, thu hút cộng đồng đặc biệt là giới trẻ, phụ nữ như: Chiến dịch 

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 tổ chức, cá 

nhân, cộng đồng và doanh nghiệp có những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong 

việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải.  

Kết thúc hoạt động hưởng ứng, UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và UBND các phường, xã triển khai thực hiện 

tốt nội dung Kế hoạch trên. Báo cáo kịp thời kết quả thực hiện các hoạt động 

hưởng ứng theo các nội dung cụ thể: Tên các hoạt động, tổng số người tham gia; 

tổng số rác thu gom, xử lý; vệ sinh khu công cộng, đường giao thông; số công 

trình BVMT khởi công, khánh thành, bàn giao, số cây trồng, chăm sóc; treo 

bằng rôn, khẩu hiệu, in tờ rơi, poster; phát thanh truyền hình; chương trình tập 

huấn,…gửi về UBND thành phố (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường thành 

phố) trước ngày 25 tháng 6 năm 2020 để kịp thời tổng hợp báo cáo Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

Mọi thông tin về tài liệu tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo 

Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020, đề nghị Quý các cơ quan truy 

cập tại trang website đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn đăng tải 

trên Cổng thông tin điện tử của, theo địa chỉ http://monre.gov.vn; Tổng cục Biển 

và Hải đảo Việt Nam, địa chỉ http://vasi.gov.vn; Trung tâm Truyền thông tài 

nguyên và môi trường, địa chỉ http://monremedia.vn)./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở TNMT (b/c); 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Các phòng ban, ngành, đoàn thể TP; 
- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT+XD; Trang TTĐT. 
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