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   Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi:
 

 

 - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng 

Sơn; Báo TN&MT thường trú tại Lạng Sơn. 
 

Thực hiện Công văn số 2758/BTNMT-TTTNMT ngày 21/5/2021 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 2149/VP-KT ngày 04/6/2021 của Văn 

phòng UBND tỉnh về việc tổ chức hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 

hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021. 

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

Nam năm 2021 với chủ đề “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế 

biển” và Ngày Đại dương thế giới năm 2021 với chủ đề “Đại dương: Sự sống 

và kinh tế”. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể 

tỉnh, UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn căn cứ tình hình thực tế, tổ chức 

triển khai các hoạt động hưởng ứng đảm bảo phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm, tuân 

thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid -19, cụ thể như sau: 

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 tháng 02 năm 

2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 

2021), bao gồm: 

- 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 

 

 

2. Từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2021 tiến hành 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, 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 như: 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 và các điạ điểm thích hơp̣ 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 (Khẩu hiệu 

tuyên truyền tại Phụ lục 1 Công văn số 2758/BTNMT-TTTNMT gửi kèm theo 

trên VNPT-iOffice). 

- 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. 

- 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. 

- 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.  

Thông tin, tài liệu truyền thông Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và 

Ngày Đại dương thế giới năm 2021 được đăng tải Cổng thông tin điện tử của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, 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). Ngoài ra, thông tin về các hoạt động 

trực tuyến, tuyên truyền toàn diện về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng 

hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi 

trường thế giới năm 2021 được cập nhật theo nội dung Công văn số 

260/TTTNMT-DVSK ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Trung tâm Truyền thông 

Tài nguyên Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi kèm theo Công văn 

này.  

http://monremedia.vn/
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3. Kết thúc các hoạt động hưởng ứng, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo 

kết quả hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế 

giới năm 2021 gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 6 

năm 2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

(Gửi kèm theo: Công văn 2758/BTNMT-TTTNMT ngày 21/5/2021 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 260/TTTNMT-DVSK ngày 03/6/2021 của 

Trung tâm Truyền thông Tài nguyên Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan 

tâm phối hợp, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (th/h); 

- Lưu: VT, BVMT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Ngô Viết Hải 
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