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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc. 
 

 Thực hiện Công văn số 2209/UBND-KTN, ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh 

về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi 

trường thế giới năm 2019, Công văn số 960/TNMT-BVMT ngày 20/5/2019 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại 

dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu 

cầu Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Đối với các hoạt động tổ chức Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam, hưởng 

ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2019 (ngày 08 tháng 6)  với chủ đề “Giới và 

Đại dương” (Gender and The Oceans) 

Tập trung triển khai một số nội dung, giải pháp tuyên truyền theo hướng dẫn 

của Ban Tuyên giáo Trung ương, với các nội dung chủ yếu: 

- Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam nhất là Nghị 

quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ tám (Khóa XII) về Chiến lsược 

phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối 

với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo 

Việt Nam. 

- Các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa 

Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt 

Nam. Tuyên truyền về các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên cứu 

khoa học, biến đổi khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam đối với 

hiện tượng biến đổi khí hậu.  

- Chú trọng công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, tiếp tục 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; trao đổi, đối thoại với các cá 

nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có nhận thức chưa đúng, đầy đủ hoặc 

sai lệch quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

biển, đảo.  

2. Đối với các hoạt động tổ chức Tháng hành động vì môi trường hưởng 

ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019 (ngày 05 tháng 6), chủ đề  “Ô nhiễm 

không khí và hành động của chúng ta” (Air Pollution) 



Tập trung triển khai Kế hoạch hành động Quốc gia về quản lý chất lượng 

không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 theo phân công của Thủ tướng 

Chính phủ tại Quyết định số 985A/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2016, trong đó 

chú trọng một số giải pháp cụ thể sau: 

- Giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ, giáo viên, học sinh về 

bảo vệ môi trường trong trường học, gia đình và xã hội thông qua nhiều hình thức 

như: Lồng ghép nội dung và các buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt trước cờ, 

hình thức nêu gương, treo băng rôn.... 

- Xây dựng nội dung về giáo dục môi trường tích hợp trong một số môn học 

như: môn Giáo dục công dân, Sinh học, Ngữ văn, Địa lý,...... 

- Tổ chức các buổi làm vệ sinh môi trường trong lớp, trong trường, xung 

quanh trường học, ở nơi công cộng, ..... 

3. Đối với các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học (ngày 

22 tháng 5), chủ đề “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, 

sức khỏe của chúng ta” 

Tổ chức lồng ghép các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho 

cán bộ, giáo viên, đặc biệt là học sinh về giá trị và vai trò của đa dạng sinh học đối 

với việc đảm bảo lương thực thực phẩm, cung cấp dinh dưỡng và đảm bảo sức 

khỏe của con người, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; tuyên truyền 

thực hiện các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, chú trọng các nội 

dung về bảo tồn và phát triển các giống vật nuôi, cây trồng bản địa, cây, con dược 

liệu và các tri thức truyền thống liên quan; khai thác bền vững tài nguyên sinh học. 

Sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên; thực hiện tiêu 

dùng xanh, thân thiện với môi trường và chế độ ăn uống lành mạnh; không buôn 

bán, sử dụng các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm, ưu tiên bảo vệ; thực hiện 

các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học. 

4. Đồng loạt triển khai tổ chức các hoạt động “Tuần lễ Biển và Hải đảo 

Việt  Nam”, “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Đại dương 

Thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019 trên phạm vi cả nước trong đó 

tập trung vào một số hoạt động chính sau: 

- Thực hiện chủ trương đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường theo hướng 

tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và ảnh 

hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ 

Biển và Hải đảo Việt Nam, chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2019. Phổ biến 

thông tin cho cộng đồng về tác hại của ô nhiễm không khí và lợi ích của việc sử 

dụng các phương tiện công cộng đối với môi trường không khí. 

- Tập trung triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” với nội dung “Giải 

quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi 

phải thực hiện thường xuyên, có sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành và của 

toàn xã hội” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thư ngỏ số 

161/LĐCP ngày 25 tháng 4 năm 2019;  



- Tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: 

+ Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác 

thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường, khuyến khích các hoạt động tái chế và 

tái sử dụng chất thải nhựa; 

+ Phát động phong trào đi bộ, đi xe đạp, sử dụng phương tiện giao thông công 

cộng, hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân (ô tô, xe máy) để giảm thiểu 

nguồn gây ô nhiễm không khí; phong trào trồng cây xanh. 

- Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu Tuần lễ Biển và Hải đảo 

Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Tháng hành động vì môi trường 

hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới với chủ đề là “Giới và Đại dương” (Gender 

and The Oceans), “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta” (Air Pollution)  

nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện 

quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát triển bền vững bằng những 

việc làm cụ thể, thiết thực. 

- Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những cá nhân có những đóng góp 

hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát 

huy vai trò của mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia công tác bảo vệ môi 

trường. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai hoạt động hưởng ứng 

Ngày Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 

2019 nghiêm túc, hiệu quả, gửi báo cáo và hình ảnh minh chứng về Sở Giáo dục 

và Đào tạo (Thông qua Phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính) trước ngày 01/8/2019. 

  

Nơi nhận:      

- Như trên;  

- Giám đốc; 

- Lưu: VT, p.TCCB-TC(N). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Thanh Hải 

 

 


		KienDN
	2019-05-23T15:44:35+0700
	Sign




