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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển
và Hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương Thế giới năm 2018
Thực hiện Công văn số 3.161/UBND-TN ngày 09 tháng 5 năm 2018 của
UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và
Hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương thế giới năm 2018, UBND huyện xây dựng
Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo
Việt Nam và ngày Đại dương thế giới năm 2018, cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận
thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc, cũng như tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại;
tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương.
2. Đẩy mạnh các hoạt động, tham gia các phong trào yêu nước, lòng tự hào
dân tộc, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo tiếp nối truyền thống xây dựng, bảo vệ
và phát triển bền vững tài nguyên môi trường biển, hải đảo; góp phần khẳng định vị
thế Việt Nam là một quốc gia mạnh về biển.
3. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát
triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu.
4. Các hoạt động được tổ chức phải thiết thực, cụ thể và thu hút được sự
quan tâm và tham gia tích cực của người dân.
II. Chủ đề, thời gian thực hiện
1. Chủ đề và khẩu hiệu tuyên truyền
Năm 2018, chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được Bộ Tài
nguyên và Môi trường lựa chọn với thông điệp “Cùng chung tay giữ màu xanh
của biển”.
- Khẩu hiệu tuyên truyền
+ Vì một đại dương xanh.
+ Mỗi người đều có thể làm cho biển sạch hơn.
+ Phát triển mạnh kinh tế biển nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và
góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
+ Đại dương hôm nay, cuộc sông ngày mai.
+ Chung tay hành động vì biển xanh không rác.
+ Hãy bảo vệ biển từ lời nói đến hành động.
+ Vì tương lai hãy làm cho biển sạch hơn.
+ Nhựa là nguồn gây ô nhiễm, hãy đưa nhựa về nơi tái chế.
+ Hãy vì một đại dương sạch, không chất dẻo.
+ Đại dương của sự sống- Hãy bảo tồn sự sống của đại dương.
2. Thời gian thực hiện
Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại
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dương Thế giới tập trung thực hiện từ ngày 01/6 - 08/6/2018.
III. Nội dung tổ chức
1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính
sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về vấn bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất
toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của
Tổ quốc.
2. Tổ chức các Hội nghị tập huấn về công tác quản lý, khai thác tài nguyên
và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng 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
phổ biến, giới thiệu các mô hình tiên tiến về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng
sinh học, lên án các hành động buôn bán, kinh doanh động vật hoang dã.
3. Tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường tại các địa phương, khu vực biển
và đầm phá, khu du lịch ven biển, các hoạt động trồng rừng, trồng cây xanh ven
đường, công viên … Tổ chức các hoạt động, phong trào văn hóa - xã hội làm thay
đổi nhận thức, thói quen, lối sống trong cộng đồng theo hướng thân thiện với môi
trường; xây dựng ý thức bảo tồn đa dạng sinh học biển.
4. Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải
đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới ở những nơi công cộng, trục đường chính
và tại trụ sở cơ quan, ở trung tâm huyện và các xã vùng biển. Chỉ đạo, vận động các
tổ chức, các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến vùng biển, đầm phá trên địa
bàn hưởng ứng treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền ở đơn vị mình.
IV. Kinh phí thực hiện
Từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường đã được phân bổ cho các đơn vị.
V. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tổ chức triển khai
thực hiện các hoạt động cụ thể, thiết thực tại cơ quan, đơn vị; vận động cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động và các hộ gia đình tham gia hưởng ứng Tuần
lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương thế giới năm 2018.
- Tổ chức treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về Tuần lễ
Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương Thế giới năm 2018 trên các đường
trung tâm, trụ sở cơ quan và nơi công cộng.
- Phối hợp với Trung tâm Quan trắc Sở Tài nguyên và Môi trường trong công
tác theo dõi, quan trắc chất lượng môi trường nước vùng biển ven bờ (các bãi tắm,
điểm lấy nước nuôi trồng thủy sản) trên địa bàn huyện.
- Tổ chức các buổi tập huấn, giới thiệu, phổ biến về Luật Biển Việt Nam,
Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Bảo vệ môi trường 2014, các
văn bản quy phạm pháp luật về môi trường, biển, đảo và đầm phá, công tác quản lý
nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, đảo, đầm phá; ứng phó với biến đổi khí
hậu.
2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Tổ chức các hoạt động bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản vùng biển, đầm
phá; tăng cường tuyên truyền để hướng dẫn người dân phân biệt các loại hải sản
bảo đảm an toàn; tuyên truyền về an toàn trong đánh bắt, tiêu thụ sản phẩm biển.
- Tăng cường công tác kiểm tra và hướng dẫn người nuôi trồng thủy sản
thường xuyên theo dõi các đối tượng nuôi để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất lợi
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của môi trường nuôi; chuẩn bị tốt các điều kiện và có biện pháp phù hợp để thả nuôi
thủy sản có hiệu quả.
3. .Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh huyện
Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện
thông tin của huyện và các xã, thị trấn về nội dung hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải
đảo Việt Nam và ngày Đại dương thế giới năm 2018 nhằm nâng cao nhận thức về
vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.
4. Các cơ quan ban ngành, đoàn thể cấp huyện
Xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải
đảo Việt Nam và ngày Đại dương thế giới 2018 một cách thiết thực, hiệu quả.
5. UBND các xã và thị trấn
- Căn cứ Kế hoạch của UBND huyện, căn cứ tình hình thực tế của địa
phương để xây dựng Kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo
Việt Nam và ngày Đại dương thế giới năm 2018 một cách thiết thực, cụ thể để huy
động đông đảo mọi tầng lớp cán bộ và nhân dân cùng tham gia.
- Đối với các địa phương có biển ưu tiên tập trung thêm các hoạt động để đẩy
mạnh công tác xúc tiến phát triển kinh tế biển, du lịch biển sau sự cố môi trường
biển trong thời gian qua.
- Tăng cường tuyên truyền, treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng
ở trung tâm huyện và các xã, thị trấn có biển, đầm phá (ưu tiên treo băng rôn, khẩu
hiệu tại các địa điểm vui chơi, giải trí cộng đồng, khu vực tắm biển…).
- Chỉ đạo Đài truyền thanh tổ chức phát, đưa tin, bài và các hoạt động hưởng
ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương Thế giới, Ngày Môi
trường Thế giới và mùa du lịch biển năm 2018 trên địa bàn; thực hiện các chuyên
đề về biển, đảo, đầm phá.
- Vận động các tổ chức, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan
đến biển, đầm phá trên địa bàn tích cực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt
Nam, ngày Đại dương Thế giới, ra quân làm sạch vệ sinh tại cơ quan, cơ sở sản
xuất, bãi biển và đầm phá, sông ngòi.
Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Tuần
lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương Thế giới năm 2018 trên địa bàn.
UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thế và UBND các xã, thị trấn
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở TN&MT;
- Thường vụ Huyện ủy;
- CT và các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP + CV;
- Lưu: VT.
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