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

hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018 
 

 Thực hiện Công văn số 2058/BTNMT-TCBHĐVN ngày 23/4/2018 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 2018, Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển 
và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018 trên địa 
bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và 
hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018 với chủ đề “Cùng chung tay giữ 
màu xanh của biển” như một lời kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc 
đại dương xanh. Chủ đề năm nay còn hướng tới việc khuyến khích các giải pháp 
cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa và ngăn chặn rác thải nhựa trên biển vì một đại 
dương khỏe mạnh hơn, cho một tương lai tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó nhằm củng 
cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, 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, 
phát triển kinh tế biển và chấp hành pháp luật về biển, hải đảo.  

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy lòng tự hào 
dân tộc, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển 
Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan ở Biển Đông; 
Tuyên truyền bồi đắp tình yêu nước, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân 
dân đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Nâng cao nhận thức tầm quan trọng của đại dương đối với cuộc sống, sức 
khỏe của con người; trách nhiệm và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu của 
cán bộ, công chức, viên chức và các thành phần xã hội. Góp phần ứng phó hiệu 
quả với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng 
Ngày Đại dương xanh phải thiết thực, có hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, thu 
hút được sự quan tâm và tham gia tích cực đông đảo của các cấp, các ngành, địa 
phương, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. 
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo; tuyên 
truyền những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam 
đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các văn bản thòa thuận song 
phương và đa phương giữa Việt Nam và các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên 
quan tới biển, đảo Việt Nam, kiên quyết 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. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 
trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân 
về vị trí chiến lược cũng như tầm quan trọng của biển, hải đảo; ý thức trách 
nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên - môi 
trường biển, hải đảo. 

3. Tuyên truyền nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với biến đổi khí 
hậu, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý, 
thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải,. Giới thiệu và nêu gương những 
cá nhân, tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế và bảo 
vệ môi trường. 

4. Phối hợp tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng hướng về chủ đề 
Ngày môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) và Tuần lễ 
Biển và Hải đảo Việt Nam (01/6 - 08/6)  năm 2018. 

5. Treo băng rôn, pa no, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng Tuần lễ Biển và 
Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018 với chủ đề 
“Cùng chung tay bảo vệ môi trường, giữ màu xanh của biển” ở những nơi công 
cộng, đường phố chính và trụ sở cơ quan làm việc. 

6. Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác 
thải trên địa bàn tỉnh, khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các 
công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích công cộng như: trồng cây xanh, hỗ 
trợ người dân trong xây dựng nông thôn mới; khuyến khích các hoạt động tái 
chế, tái sản xuất và tái sử dụng chất thải nhựa, tổ chức hội nghị, hội thảo tuyên 
truyền về quản lý khai thác sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường theo hướng 
bền vững và quản lý thống nhất phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 
quốc phòng, an ninh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc, chuẩn bị nội 
dung, tài liệu, cung cấp thông tin liên quan đến Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt 
Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018 cho các cơ quan, ban, 
ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện; tổng hợp, xây 
dựng dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi 
trường trước ngày 13/7/2018. 
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2. Các cơ quan truyền thông, báo chí, các đài phát thanh truyền hình tỉnh 
và địa phương trong tỉnh tập trung, tăng cường đưa tin truyền về Tuần lễ Biển và 
Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2018. 

3. Các sở, ban, ngành, Ủy ban mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, lực 
lượng đơn vị vũ trang, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị sản xuất 
kinh doanh trên địa bàn, căn cứ vào tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ và lĩnh 
vực hoạt động của mình tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức các 
hoạt độngTuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế 
giới năm 2018 của cơ quan, đơn vị mình.  

Kết thúc các hoạt động hưởng ứng, các cơ quan, đơn vị tổng hợp kết quả 
thực hiện (theo mẫu kèm theo) gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và 
Môi trường, địa chỉ Số 1, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng 
Sơn) trước ngày 30/6/2018 để tổng hợp và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường./. 

Nơi nhận:             
 - Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
 - Thường trực Tỉnh ủy;  
 - Thường trực HĐND tỉnh; 
 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
 - UBMTTQ tỉnh; 
 - Các sở, ban, ngành; 
 - Báo Lạng Sơn, Đài PT&TH tỉnh; 
 - UBND các huyện, thành phố; 
 - C, PVP UBND tỉnh,  
 các phòng: TH, KTN, KTTH, TH-CB; 
 - Lưu: VT, KTN(NVH). 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 
                                

Lý Vinh Quang 
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