
             UBND TỈNH KON TUM 

     SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /STNMT-CCBVMT 

V/v hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt 

Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới 

năm 2020 

Kon Tum, ngày          tháng       năm 2020 

 

                          

 Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

 

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 cơ sở hạ tầng, quản lý tài nguyên, sản phẩm, khoa học công nghệ 

mới... 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” với mục đích đổi mới công tác xây dựng, 

thực hiện kế hoạch của các bộ, ngành và địa phương nhằm cụ thể hóa các nội 

dung trong Nghị quyết 26/NQ-CP.  

Thực hiện Công văn số 2556/BTNMT-TCBHĐVN ngày 13 tháng 5 năm 

2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 1355/VP-NNTN ngày 15 

tháng 5 năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động 

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

giới năm 2020. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị như sau: 

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ điều kiện thực 

tế xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển 

và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 trên địa 

bàn tỉnh. Thực hiện một số nội dung theo Hướng dẫn số 117-HD/BTGTW ngày 

17 tháng 1 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền 

biển, đảo năm 2020; Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng; Nghị quyết 26/NQ-CP của Chính phủ đến các cấp, các ngành và Nhân 

dân. 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. 

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

trường. (Khẩu hiệu tuyên truyền tại phụ lục được gửi kèm theo) 

Kết quả thực hiện việc hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và 

hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 của Quý cơ quan, đơn vị đề 

nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 6 năm 2020 để 

tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh theo quy định  

(File báo cáo đề nghị gửi về địa chỉ Email: kontumepa@gmail.com). 

Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ 

quan, đơn vị./. 

Nơi nhận:       
- Như trên;         

- TT CNTT TN&MT (đưa tin); 

- Lưu VT, CCBVMT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Trương Đạt 
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Phụ lục  
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 2020  

I. Chủ quyền biển đảo  

1. Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc 

2. Hoàng Sa -Trường Sa là máu thịt của Tổ quốc Việt Nam 

3. Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc 

4. Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam 

II. Rác thải nhựa  

1. Ngăn chặn ô nhiễm nhựa và khuyến khích các giải pháp đổi mới vì một đại 

dương khỏe mạnh 

2. Giảm rác thải nhựa, tăng màu sống xanh 

3. Vì một đại dương sạch không rác thải nhựa 

4. Chung tay hành động vì biển xanh không rác thải nhựa 

5. Bảo vệ môi trường biển, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ 

6. Chung tay gìn giữ màu xanh của biển 

III. Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam  

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

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

3. Sử dụng bền vững nguồn lợi từ biển và đại dương là trách nhiệm của chúng 

ta 

4 Thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam  

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

IV. Đổi mới vì một đại dương bền vững  

1. Cùng hành động để bảo vệ và phục hồi đại dương 

2. Bảo tồn hành tinh xanh, tạo nên sự khác biệt 

3. Đổi mới vì cuộc sống dưới lòng đại dương 

4. Đổi mới, sáng tạo để phát triển kinh tế biển xanh 
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