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V/v tuyên truyền Tuần lễ Biển và  

Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày 

Đại dương thế giới năm 2022 

 

 

Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. 

 

Căn cứ Công văn số 915 /STNMT-BVMT ngày 9/5/2022 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc tổ chức hoạt động tại Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 

hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022. 

Nhằm tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ của Tuần lễ Biển và Hải đảo 

Việt Nam năm 2022 (từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6) với chủ đề “Phát triển bền 

vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển” 

và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 (ngày 08 tháng 6) với chủ đề “Bảo vệ đại 

dương và phát triển bền vững sinh kế biển”. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thực hiện như sau: 

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

đến biển, đảo (theo Nghị quyết số 36/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương và 

Hướng dẫn số 35-HD/BTGTW ngày 31/12/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương 

về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022), bao gồm: 

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

pháp quốc tế về biển, đảo; 

- Tuyên truyền về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam 

trên biển;  

- Tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; 

tài nguyên, môi trường biển, đảo; phát triển bền vững kinh tế biển,… 

2. Từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022, tùy theo điều kiện, 

đặc điểm và tình hình của đơn vị tiến hành tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và 

Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022 để triển khai 

tuyên truyền bằng các hình thức như: Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu; Tổ 

chức các hoạt động  thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải xung quanh trụ 

sở cơ quan, đặc biệt các khu vực có kênh, mương, ao hồ 

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

Đại dương thế giới năm 2022 được đăng tải Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài 
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nguyên và Môi trường (http://monre.gov.vn); Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

(http://vasi.gov.vn/); Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, 

(http://monremedia.vn).  

Đề nghị các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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