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KẾ HOẠCH
Tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” và “Tuần lễ Biển Hải đảo
Việt Nam” trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2019
Thực hiện Công văn số 3260/UBND-STNMT ngày 20/5/2019 của UBND
thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương
thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019; UBND quận Liên Chiểu xây dựng
Kế hoạch tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” và “Tuần lễ Biển
Hải đảo Việt Nam” năm 2019 trên địa bàn quận với các nội dung chủ yếu sau:
I. CHỦ ĐỀ
Chủ đề của Ngày Môi trường thế giới 5/6/2019: “Ô nhiễm không khí và
hành động của chúng ta”(Air Pollution) nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia, cộng
đồng cùng hành động trong việc giảm thiểu những chất độc hại ra môi trường
không khí trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn cầu;
Chủ đề của Ngày Đại dương thế giới 08/6/2019: “Giới và Đại dương”
(Gender and The Oceans)là cơ hội để khám phá các khía cạnh về giới trong mối
quan hệ của loài người với các đại dương, như một lời kêu gọi ch ng ta phải c
trách nhiệm chăm s c đại dương xanh bằng cách kết nối, lan tỏa và truyền cảm
hứng hướng tới bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trên khắp
thế giới trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến đại dương để đạt được Mục tiêu
phát triển bền vững số 5 (SDGs) của Liên Hợp Quốc đến năm 2030; khuyến
khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa và tăng cường ngăn chặn
rác thải nhựa trên biển vì một đại dương khỏe mạnh hơn, cho một tương lai tốt
đẹp hơn.
II. THỜI GIAN HƯỞNG ỨNG
Từ ngày 01/6/2019 đến ngày 31/7/2019, và hoạt động cao điểm vào tất cả
các ngày thứ bảy, chủ nhật trong thời gian này.
Các ngày diễn ra sự kiện cấp thành phố dự kiến: Ngày 02/6, 9/6, 16/6, 23/6,
30/6, 7/7, 14/7, 28/7/2019.
III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
a) Tập trung các nguồn lực để thực hiện “Tháng hành động vì môi trường
”hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 và “Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam”
hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới 08/6 trên phạm vi toàn quận với các hoạt động
thiết thực, huy động sự tham gia rộng rãi của cả hệ thống chính trị, tổ chức cộng
đồng và từng người dân nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông, tạo tính lan tỏa
nhanh trên diện rộng g p phần nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học,
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ứng ph với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên taivà bảo vệ môi trường.
b) Nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên
biển,vai trò và trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững
tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, đa dạng sinh học, ứng phó với biển đổi khí
hậu phù hợp với từng lĩnh vực, ngành, địa phương.
c) Huy động sự tham gia chủ động và tích cực của các cấp, các ngành, đoàn
thể, tổ chức, cá nhân, cộng đồng trong việc bảo vệ tài nguyên và môi trường
biển; bảo vệ chủ quyền biển, đảo, các phong trào ra quân bảo vệ môi trường,
Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp; nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát
nước, … góp phần hạn chế điểm ngập úng trước mùa mưa, bão năm 2019.
IV. NỘI DUNG

1. Lễ phát động cấp thành phố hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
05/6/2019
Tham dự theo Kế hoạch của Thành phố.
2. Lễ phát động cấp thành phố hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới
08/6 và Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam năm 2019
Tham dự theo Kế hoạch của Thành phố.
3. Lễ công bố và các sự kiện triển khai Kế hoạch Phân loại chất thải
rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố
Tham dự theo Kế hoạch của Thành phố.
4. Tổ chức ra quân chiến dịch “Hãy làm sạch biển” và “Ngày thứ 7
tình nguyện”
a) Thời gian: Sự kiện chính lúc 7g00, ngày 08/6/2019 và vào các thứ Bảy
từ ngày 08/6 đến ngày 31/7/2019.
b) Địa điểm: Trên toàn vùng ven biển quận Liên Chiểu.
c) Số lượng: 100 Thanh niên/Phường.
d) Đối tượng: Đoàn viên thanh niên.
e) Đơn vị tổ chức: Quận đoàn Liên Chiểu chủ trì, phối hợp với Phòng Tài
nguyên và Môi trường, Đồn Biên phòng Hải Vân, UBND các phường Hòa
Minh, Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc và các cơ quan, đơn vị c liên quan.
g) Nội dung: Phát động chiến dịch “Hãy làm sạch biển” và “Ngày thứ 7
tình nguyện” nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng và đoàn
viên thanh niên về tầm quan trọng của đại dương đối với đời sống con người,
kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động bảo vệ môi trường n i chung và
môi trường biển n i riêng. Thành lập đội hình thanh niên tình nguyện nòng cốt
làm sạch biển và duy trì giữ gìn vệ sinh môi trường dọc bờ biển.
5. Tổ chức Tuần lễ Nạo vét, khơi thông cống rãnh và mương thoát
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nước trên địa bàn quận Liên Chiểu
a) Thời gian: Từ ngày 21/6/2019 đến hết năm 2019.
b) Địa điểm: Tại các phường.
c) Đơn vị tổ chức: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường quận chủ trì,
phối hợp UBND các phường, các cơ quan, đơn vị c liên quan khảo sát, kiểm tra
và tiến hành tổ chức nạo vét các tuyến mương, cống hở trong khu dân cư nhằm
đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và thoát nước trong mùa
mưa sắp đến.
d) Phối hợp: UBND các phường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản
lý đô thị và các đơn vị c liên quan.
6. Tổ chức đồng loạt ra quân cao điểm thực hiện Phong trào Ngày Chủ
nhật Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn quận
a) Thời gian: Vào các ngày Chủ nhật, từ ngày 02/6 đến ngày 31/7/2019.
b) Địa điểm: Tại các phường.
c) Đơn vị tổ chức: UBND các phường tổ chức đồng loạt ra quân tại các
tuyến đường, khu vực c vấn đề môi trường; trồng cây xanh, nạo vét khơi thông
cống rãnh; tổ chức các hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt...
UBND các phường lập danh sách đăng ký các điểm ra quân gửi về UBND
quận thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường quận trước ngày 05/6/2019 để
theo dõi, kiểm tra.
7. Hoạt động về tuyên truyền, nâng cao nhận thức
a) Treo băng rôn, panô, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền về chủ đề Ngày
Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương Thế giới 08/6 và Tuần lễ Biển Hải
đảo Việt Nam năm 2019 trên các đường phố, cơ quan, trường học, các cơ sở sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ và nơi công cộng (các khẩu hiệu tuyên truyền tại phụ
lục 1 và 2).
b) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về các
vấn đề c liên quan đến biển đảo Việt Nam (nội dung tuyên truyền tại phụ lục
3); về bảo vệ môi trường; tác hại của ô nhiễm không khí và lợi ích sử dụng các
phương tiện công cộng đối với môi trường không khí; các tác động của biến đổi
khí hậu và hành động nhằm giảm nhẹ, thích ứng với biến đổi khí hậu đối với
từng địa phương, từng ngành.
c) Tiếp tục triển khai các hành động hưởng ứng Phong trào “Giảm thiểu rác
thải nhựa” tại Công văn số 9485/UBND-STNMT ngày 06/12/2018 của UBND
thành phố với mục tiêu “Giảm thiểu 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 Nguyễn Xuân Phúc tại Thư ngỏ số 161/LĐCP ngày 25/4/2019; đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, triển khai phân loại rác sinh hoạt tại nguồn theo Quyết
định số 1577/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của UBND thành phố.
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d) Phát động các hoạt động ra quân thực hiện “Phong trào Ngày Chủ nhật
Xanh - Sạch - Đẹp” trên toàn địa bàn quận; phong trào đi bộ, đi xe đạp, sử dụng
phương tiện giao thông công cộng giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm không khí;
phong trào trồng cây xanh; hạn chế đốt chất thải nông nghiệp sau khi thực hiện
thu hoạch tại khu vực nông thôn; tổ chức các hội đàm, hội thảo liên quan đến
công tác sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường theo hướng bền vững.
e) Thu thập các thông tin, tài liệu, xây dựng phim ph ng sự về bảo vệ môi
trường, chống rác thải nhựa, triển khai phân loại rác tại nguồn, ứng ph biến đổi
khí hậu và nước biển dâng; đưa tin, bài tuyên truyền trên báo, đài, truyền hình
Trung Ương và địa phương để hưởng ứng.
g) Phát hiện, biểu dương và khen thưởng các tổ chức, cá nhân, cộng đồng,
doanh nghiệp c những đ ng g p hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý
tài nguyên, bảo vệ môi trường.
V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Phòng Tài nguyên và Môi trường
a) Đầu mối, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, hội, đoàn thể tổ chức tốt
kế hoạch; Theo dõi, tổng hợp tham mưu UBND quận báo cáo UBND thành phố,
Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố trước ngày 15/8/2019.
b) Làm việc với Xí nghiệp Môi trường Liên Chiểu có kế hoạch bố trí lực
lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ tại các khu vực ra quân vệ sinh môi trường,
xử lý các điểm tập kết trung chuyển rác, tiếp tục bố trí lực lượng trên các tuyến
đường ven biển thu gom chất thải kịp thời không để rác tồn lưu.
c) Chủ trì, phối hợp với UBND các phường, các đơn vị liên quan tổ chức
Tuần lễ Nạo vét, khơi thông cống rãnh và mương thoát nước trên địa bàn quận.
d)Tăng cường kiểm tra, giám sát và tăng cường các giải pháp xử lý điểm
n ng môi trường theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Quyết định số 7702/QĐUBND ngày 08/11/2016.
e) Cung cấp thông tin về ý nghĩa, mục đích của các sự kiện môi trường
trong Tháng hành động này, các tài liệu tuyên truyền để triển khai thực hiện;
Phối hợp với Đài Truyền thanh quận xây dựng các ph ng sự, tin ngắn, bài viết
để đưa tin.
2. UBND các phường
a) UBND các phường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện “Tháng hành
động vì môi trường” và “Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam” trên địa bàn phường.
b) Tổ chức vệ sinh môi trường tại các bãi biển, khu công cộng, khu đất
trống không đảm bảo mỹ quan, vớt rác, nạo vét khơi thông cống rãnh; khuyến
khích các hoạt động phân loại, tái chế.... phù hợp với tình hình thực tế tại địa
phương. Yêu cầu các lực lượng ra quân không được đốt rác và thực hiện thu
gom, xử lý đ ng quy định.
c) Phát huy hiệu quả đường dây n ng ở các phường để phản ánh tình trạng
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gây ô nhiễm và chỉ đạo xử lý, thường xuyên tuần tra, giám sát và xử lý nghiêm
các trường hợp đổ rác, chất thải, xà bần không đ ng nơi quy định; vận chuyển
hàng hóa, vật liệu, chất thải không che chắn để rơi vải, gây bụi trên đường giao
thông.
d) Phát động Chiến dịch cao điểm “Không sử dụng túi nilon” vào các ngày
Chủ nhật tại các chợ.
e) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật
về bảo vệ môi trường đối với hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ
thuộc phạm vi quản lý.
g) Phát thanh để đưa tin tuyên truyền; treo băng rôn, panô, áp phích trên
các tuyến đường chính, công sở, trường học và nơi công cộng… theo nội dung
Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của Kế hoạch này.
3. Phòng Quản lý đô thị
a) Chỉ đạo các chủ đầu tư, các đơn vị đang thi công bảo đảm công tác vệ
sinh môi trường trong hoạt động vận chuyển đất, cát, vật liệu xây dựng trên địa
bàn quận. Chủ trì phối hợp UBND các phường tổ chức kiểm tra, giám sát và xử
lý vi phạm pháp luật trong quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn.
b) Tăng cường công tác kiểm tra và đề nghị các Chủ đầu tư, Ban Quản lý
dự án chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị thi công đang thi công xây dựng các công
trình thực hiện thu gọn mặt bằng, mặt đường, vỉa hè, đảm bảo vệ sinh môi
trường, mỹ quan đô thị.
4. Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu
Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng, thường xuyên tuần tra canh
gác đặc biệt trong thời gian nắng nóng không để xảy ra cháy rừng; tập trung
kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi xâm hại
các loài động vật hoang dã và sản phẩm, dẫn xuất của chúng theo thẩm quyền,
đặc biệt loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
5. Phòng Kinh tế
a) Phối hợp với UBND các phường phổ biến, tuyên truyền cho ngư dân về
chủ đề của Ngày Đại dương thế giới 08/6 và Tuần lễ Biển Hải đảo năm 2019; Tổ
chức tuyên truyền cho cộng đồng về bảo tồn và khai thác hợp lý nguồn lợi thủy
sản, bảo vệ các rạn san hô và hệ sinh thái biển.
b) Phối hợp với Ban quản lý các chợ, UBND các phường phát động Chiến
dịch cao điểm “Không sử dụng túi nilon” vào ngày Chủ nhật tại tất cả các chợ,
khuyến khích sử dụng t i đựng thân thiện môi trường.
6. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Chỉ đạo các trường học trên địa bàn quận phối hợp với các phường, cơ
quan, đơn vị ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế
giới và Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam năm 2019 bằng các hoạt động cụ thể
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như: tổ chức trồng cây xanh, trồng hoa, trồng rau sạch trong trường; dọn vệ sinh
trong khu vực trường học và xung quanh trường.
7. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh quận
Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyên
truyền trên các phương tiện thông tin đại ch ng về “Tháng hành động vì môi
trường” và “Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam” trên địa bàn quận trong Tháng
hành động này.
8. Ban Quản lý các Chợ quận
a) Tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường tại khu vực các chợ từ ngày
02/6/2019 đến ngày 31/7/2019. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát
hiện các hành vi, hoạt động gây ô nhiễm môi trường, kịp thời nhắc nhở, chấn
chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp thường xuyên, cố tình đổ, xả chất thải
bừa bãi, tuyên truyền, hướng dẫn các tiểu thương tại các chợ đổ bỏ chất thải
đ ng nơi quy định.
b) Phát động Chiến dịch cao điểm “Không sử dụng túi nilon” vào ngày
Chủ nhật tại tất cả các chợ, khuyến khích sử dụng t i đựng thân thiện môi
trường.
9. Ban Chỉ huy quân sự quận, Đồn biên phòng Hải Vân, Công an quận
a) Phối hợp với UBND các phường tổ chức thu dọn vệ sinh môi trường trên
toàn địa bàn quận từ ngày 01/6 đến ngày 31/7/2019.
b) Treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng và tổ chức các hoạt động tuyên

truyền, n i chuyện chuyên đề trong nội bộ đơn vị về nội dung của chiến dịch.
10. Ban Quản lý Khu công nghiệp Hòa Khánh và Liên Chiểu
a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các cơ sở công nghiệp trong khu công
nghiệp treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền và ra quân vệ sinh môi trường, đặc
biệt vệ sinh các lô đất trống và dọc các tuyến đường nội bộ trong khu công
nghiệp để hưởng ứng sự kiện này.
b) Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các hệ thống thu gom, xử
lý nước thải, khí thải, công tác đấu nối nước thải và các biện pháp bảo vệ môi
trường khác của các cơ sở công nghiệp trong khu công nghiệp.
c) Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đổi mới
công nghệ, quy trình sản xuất, thiết bị sản xuất nhằm hạn chế phát sinh khí thải.
11. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các tổ chức chính trị - xã
hội quận, các tổ chức quần chúng
Tích cực phối hợp với các địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền,
nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, biến đổi khí
hậu, chủ quyền biển đảo cũng như tôn vinh những giá trị của tài nguyên môi
trường biển; Vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia ra quân hưởng ứng
“Tháng hành động vì môi trường” và hưởng ứng Tuần lễ Biển Hải đảo Việt
Nam năm 2019 bằng các hoạt động cụ thể.
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12. Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn quận
Tích cực phối hợp với các địa phương tổ chức các đợt ra quân, tuyên truyền
nâng cao nhận thức về: Giảm thiểu rác thải nhựa, phân loại rác thải tại nguồn,
bảo vệ môi trường và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu; vị trí, tầm quan
trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như
tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại cho sinh
viên.
13. Các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn
quận
a) Tổ chức treo khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại
dương thế giới và Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam trước cơ quan, công sở từ
ngày 01/6 đến ngày 31/7/2019.
b)Tăng cường bố trí cây xanh tại từng phòng làm việc, vận động toàn thể
cán bộ công nhân viên tham gia dọn vệ sinh công sở vào các ngày cuối tuần
trong thời gian diễn ra các sự kiện để hưởng ứng.
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, các tổ chức hội, đoàn thể tự
cân đối kinh phí đã giao trong năm 2019 để thực hiện, quyết toán theo quy định.
VII. TỔNG KẾT, BÁO CÁO
Căn cứ Kế hoạch, các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, các tổ chức
hội, đoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; báo cáo kết quả về Phòng
Tài nguyên và Môi trường quận trước ngày 05/8/2019 để tổng hợp báo cáo
UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì môi trường”
và “Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam” trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2019,
yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường và đề nghị
các tổ chức hội, đoàn thể, các cơ quan Trung ương và địa phương trên địa bàn
quận cùng phối hợp thực hiện c hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Như thành phần trong KH (t/hiện);
- Sở TN & MT TP (b/cáo);
- TT Quận ủy, HĐND quận (b/cáo);
- CT và các PCT UBND quận;
- Lưu VT, PTNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Ký bởi: Ủy ban nhân dân quận Liên Chiể
Email: quanlienchieu@danang.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Đà Nẵng
Ngày ký: 31-05-2019 10:00:43 +07:00

Đàm Quang Hưng
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Phụ lục 1. Khẩu hiệu tuyên truyền về Chủ đề Ngày Môi trường thế giới 2019
(Kèm theo Kế hoạch số
/KH-UBND ngày
tháng 5 năm 2019
của UBND quận Liên Chiểu)

1. Hãy tham gia với chúng tôi để chống lại ô nhiễm không khí
2. Khí nhà kính đang tước đi ô xy của chúng ta
3. Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân
4. Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của mỗi công dân và trách nhiệm của toàn xã
hội
5. Công nghiệp h a, hiện đại h a phải đi đôi với bảo vệ môi trường
6. Hãy thay đổi th i quen: Hướng đến một nền kinh tế ít Cacbon
7. Sử dụng đồ nhựa, t i nilon gây hại cho sức khỏe con người
8. Rác là nguồn gây ô nhiễm môi trường - Hãy làm sạch rác ở mọi nơi
9. Rác thải nhựa đang giết chết sinh vật biển
10. Hãy kiểm soát rác thải nhựa - Vấn đề cấp bách toàn cầu
11. Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động vì môi trường
12. Rừng lưu trữ Cacbon, th c đẩy đa dạng sinh học và làm sạch môi trường
không khí
13. Ô nhiễm không khí và Biến đổi khí hậu: Hai mặt của một đồng tiền
14. Chất lượng không khí mà ch ng ta hít thở phụ thuộc vào lựa chọn lối sống
mà ch ng ta thực hiện mỗi ngày.
15. Môi trường ô nhiễm phá tan cuộc sống bình yên của bạn
16. Chung tay ngăn chặn ô nhiễm môi trường không khí.
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Phụ lục 2. Khẩu hiệu tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam
hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2019
(Kèm theo Kế hoạch số
/KH-UBND ngày
của UBND quận Liên Chiểu)

tháng 5 năm 2019

1. Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc
2. Hoàng Sa -Trường Sa là máu thịt của Tổ quốc Việt Nam
3. Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc
4. Ngăn chặn ô nhiễm nhựa và khuyến khích các giải pháp vì một đại dương
khỏe mạnh
5. Nhựa là nguồn ô nhiễm, hãy đưa nhựa về nơi tái chế
6. Hãy vì một đại dương sạch không chất dẻo
7. Chung tay hành động vì biển xanh không rác
8. Kinh tế xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.
9. Hãy hành động vì sự phát triển bền vững của đại dương và hệ sinh thái biển
10. Sử dụng bền vững nguồn lợi từ biển và đại dương là trách nhiệm của ch ng
ta
11. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển
Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045
12. Đại dương và cuộc sống cho thế hệ tương lại
13. Vì cuộc sống dưới lòng đại dương
14. Khôi phục cuộc sống của biển để tạo nên một đại dương khác biệt
15. Cùng nhau ch ng ta c thể bảo vệ và tái tạo đại dương
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Phụ lục 3. Một số nội dung, giải pháp tuyên truyền hưởng ứng Ngày Đại
dương thế giới 08/6 theo các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương
(Kèm theo Kế hoạch số
/KH-UBND ngày
của UBND quận Liên Chiểu)

tháng 5 năm 2019

- Tiếp tục tập trung 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.
- 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. Tổ chức các hoạt động phối hợp hiệu quả giữa
các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Việt Nam với nước ngoài trong quản lý, bảo vệ,
khai thác và phát triển tài nguyên, môi trường biển. Tăng cường tìm kiếm, cứu
hộ, cứu nạn và bảo vệ an ninh, trật tự an toàn khu vực ven biển và trên vùng
biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam.
- Tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo
Việt Nam, phát triển các ngành kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn các nguồn
lực đầu tư, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia, bảo vệ các quyền và lợi ích
quốc gia của Việt Nam ở Biển Đông. Tiếp tục tuyên truyền về tấm gương cá
nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế biển và
bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
- 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, tổ chức có nhận thức chưa đ ng, đầy đủ hoặc sai lệch quan
điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo,
quan tâm đến tính đặc thù của từng đối tượng tuyên truyền.
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