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Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 

2073/STNMT-CCBHĐ ngày 25/5/2021 về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 

năm 2021, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các đơn vị thực hiện nội dung sau: 

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở 

- Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ công tác năm 2021, chủ động triển 

khai Kế hoạch 2425/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh về thực hiện 

Đề án “Chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, 

hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” tỉnh Khánh Hòa. 

 - Tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của 

ngành về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và 

Ngày Đại dương Thế giới năm 2021; đặc biệt chú ý thông tin tuyên truyền toàn 

diện các vấn đề liên quan đến biển, đảo (theo Hướng dẫn 01-HD/BTGTW ngày 

08/2/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển đảo 

năm 2021) với các nội dung chính sau: 

+ Tuyên truyền 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. 

V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng 

Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và 

Ngày Đại dương thế giới năm 2021  
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- Treo băng-rôn, khẩu hiệu tại cơ quan, đơn vị hưởng ứng Tuần lễ Biển và 

Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2021 (khẩu hiệu tuyên 

truyền tại Phụ lục 1 đính kèm Công văn số 2073/STNMT-CCBHĐ ngày 

26/5/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường). 

- Tùy theo điều kiện của đơn vị và tình hình dịch bệnh Covid -19, chủ 

động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động làm vệ sinh môi trường biển, thu 

gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường… 

2. Văn phòng Sở 

Đưa tin, bài tuyên truyền về các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và 

Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới năm 2021 trên Trang thông tin 

điện tử của Sở Văn hóa và Thể thao. 

(đính kèm Công văn số 2073/STNMT-CCBHĐ ngày 25/5/2021của Sở Tài 

nguyên và Môi trường). 

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo 

về Sở trước ngày 25/6/2021./. 

Nơi nhận        GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT);                    

- Sở TN &MT (VBĐT); 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

 

 

         

  Nguyễn Thanh Hà 
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