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Quảng Nam, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

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

và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới  

năm 2021 trên địa bàn tỉnh 
 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 

2758/BTNMT-TTTNMT ngày 21/5/2021 về việc tổ chức các hoạt động tại Tuần 

lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021; 

UBND tỉnh thống nhất tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 

và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021 trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC 

1. Mục đích:  

- Tăng cường sự tham gia của các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, các hiệp 

hội doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và tư nhân, các tổ chức xã 

hội trong các hoạt động bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, bảo tồn đa 

dạng sinh học và tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo Việt Nam; 

- Thu hút và huy động sự tham gia rộng rãi của tổ chức cộng đồng và từng 

người dân nhằm tăng cường hiệu quả công tác truyền thông, tạo tính lan tỏa 

nhanh trên diện rộng góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho 

toàn xã hội. 

2. Yêu cầu:  

- Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (08/6) với chủ đề “Đại dương: Sự 

sống và sinh kế”, 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. Làm nổi bật sự đa 

dạng hệ sinh thái biển, lan tỏa ý nghĩa của đại dương đối với hoạt động sinh kế 

của con người và nguồn sống của các loài sinh vật trên trái đất; 

- Thực hiện chủ trương đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

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

tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức cộng đồng. 

3. Thời gian: tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới 

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

tháng 6 năm 2021 trên phạm vi toàn tỉnh. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Tập trung tổ chức thông tin, tuyên truyền toàn diện các vấn đề liên quan 

đến biển, đảo (theo Hướng dẫn số 01-HD/BTGTW ngày 08/02/2021 của Ban 

Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2021), bao gồm:  
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- Tuyên truyền về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt 

Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; 

 - Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

về biển, đảo;  

- Bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển, 

chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên 

tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển; 

 - Nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân 

thiện với biển;  

- Đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế biển;  

- Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định;  

- Hợp tác quốc tế về những lĩnh vực liên quan đến biển, đảo.  

2. Từ ngày 01/06 đến ngày 08/06 năm 2021, đồng loạt tổ chức các hoạt 

động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế 

giới năm 2021 trên phạm vi cả tỉnh, 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 2021 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, 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 2021;  

- Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu (khuyến khích sử dụng 

các vật liệu thân thiện môi trường) tại trụ sở cơ quan làm việc, nơi công cộng 

nhằm tuyên truyền 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.  

- Khuyến khích tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm theo hình thức trực 

tuyến 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; 

 - Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác 

thải, rác thải nhựa ven biển và trên các hải đảo, khuyến khích tổ chức khởi 

công, xây dựng, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của 

cộng đồng; đồng thời với thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-2019;  

- Các cơ quan truyền thông, báo chí, các đài phát thanh, truyền hình tăng 

thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các 

hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương 

Thế giới năm 2021.  
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường  có trách nhiệm:    

- Tổ chức triển khai một số nội dung tuyên truyền theo Hướng dẫn số 01-

HD/BTGTW ngày 08/02/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác 

tuyên truyền biển, đảo năm 2021;  

- Tổ chức treo băng rôn, pano, khẩu hiệu tuyên truyền trên các tuyến đường 

chính thành phố Tam Kỳ trong thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Đại dương thế giới (08/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 - 08/6) 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 và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường và môi trường biển, hải đảo bằng 

những việc làm cụ thể, thiết thực theo nội dung các thông điệp kèm theo; 

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam dành thời lượng 

phát sóng các chuyên mục, phim, tài liệu, phóng sự liên quan về các hoạt động 

diễn ra trong Tuần lễ biển và hải đảo; 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh cho UBND tỉnh, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường theo quy định. 

2. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các Hội, đoàn thể tỉnh tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng một cách thiết thực, hiệu quả và huy động sự tham gia trực 

tiếp của cộng đồng như: Phát động Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường và 

môi trường biển, thu gom xử lý chất thải, rác thải, trồng cây xanh chắn cát, chống 

xói lở và ngăn ngừa xâm nhập mặn, huy động các tổ chức tôn giáo tham gia bảo 

vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

3. Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Tùy theo tình hình thực tế ở mỗi cơ quan, đơn vị chỉ đạo chọn các nội 

dung, hình thức phù hợp để tổ chức các hoạt động hưởng ứng theo kế hoạch 

chung của tỉnh cho phù hợp, thiết thực và hiệu quả; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: tổ chức tuyên 

truyền trong cán bộ, chiến sĩ và người dân khu vực ven biển, hải đảo về các chủ 

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

quyền biển đảo; thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đang sinh sống tại 

các bãi ngang và hải đảo có nhiều khó khăn; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố đồng loạt triển khai tổ chức các hoạt 

động "Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, “hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới 

năm 2021 phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, chỉ đạo các Phòng, Ban 

chức năng, UBND các phường, xã, thị trấn, phối hợp với UBMTTQ cùng cấp, 

các đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn đồng loạt tổ chức các hoạt 

động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: làm sạch vệ sinh môi trường, 

biển và hải đảo, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét 

kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước,.. căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức các 

hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại 
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dương Thế giới năm 2021, đảm bảo tuân thủ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ 

và các quy định của địa phương về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

COVID -19 trên phạm vi toàn địa bàn; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam: dành thời 

lượng phát sóng các chuyên mục, phim, tài liệu, phóng sự liên quan công tác quản 

lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng 

bền vững,….và các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo 

Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo Đài Truyền thanh, Truyền hình 

các huyện, thị xã, thành phố kịp thời phát sóng và đưa tin về các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (08/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt 

Nam (01 - 08/6) tại các địa phương. 

IV. BÁO CÁO, TỔNG KẾT 

- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã thành phố 

báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi 

trường trước ngày 02/7/2021; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và báo cáo kết quả UBND tỉnh và 

Bộ Tài nguyên Môi trường trước ngày 15/7/2021. 

Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh; 

các tổ chức, doanh nghiệp và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ 

chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Bộ TNMT (B/c); 

- TTTU, HĐND tỉnh (B/c); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, KGVX, KTN.  
D:\Dropbox\Năm 2021\CV UBND\Môi trường\06 01 
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

[daky]  
Hồ Quang Bửu  
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KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN BIỂN VÀ HẢI  ĐẢO VIỆT NAM 

Phục vụ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt nam và Ngày Đại dương Thế giới 2021 

(Kèm theo Kế hoạch  số:          /KH-UBND        tháng  năm 2021 

của UBND tỉnh Quảng Nam) 

 

1. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người 

dân.  

2. Chung tay góp sức vì biển đảo quê hương.  

3. Hoàng Sa, Trường Sa luôn trong tim chúng ta.  

4. Đoàn kết, chủ động, khắc phục khó khăn giữ vững chủ quyền biển, đảo 

Việt Nam.  

5. Bảo đảm sinh kế cho người dân để phát triển bền vững kinh tế biển 

Việt Nam.  

6. Hãy hành động vì sự phát triển bền vững của đại dương và hệ sinh thái 

biển.  

7. Kinh tế xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.  

8. Phát triển bền vững kinh tế biển - Không một ai bị bỏ lại phía sau.  

9. Bảo vệ đại dương khỏi nhựa là bảo vệ tương lai của con người. 
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