
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUAN SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VHTT 

V/v tuyên truyền ruyền bảo vệ môi 

trường, góp phần phát triển bền vững 

đất nước 

Quan Sơn, ngày       tháng 9 năm 2021 

                                                  

Kính gửi:   

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin, TT&DL; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

  

Căn cứ Hướng dẫn số 3429/HD-SVHTTDL, ngày 08/9/2021 của sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, TT&DL, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền bảo vệ môi trường cụ 

thể như sau: 

 1. Nội dung 

 - Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, chủ trương, chính sách của tỉnh về bảo vệ môi trường. 

 - Tuyên truyền những kết quả, thành tựu trong công tác bảo vệ môi trường thời 

gian qua ở các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở. Phân tích chỉ rõ những hạn chế, bất 

cập trong công tác kiểm soát các hoạt động khai thác tài nguyên, công tác nắm bắt, dự 

báo và xử lý các vụ việc ô nhiễm môi trường. 

 - Tuyên truyền những tác động, cản trở của sự ô nhiễm, suy thoái môi trường 

tới mục tiêu phát triển bền vững; những khó khăn, thách thức đặt ra trong công tác bảo 

vệ môi trường hiện nay. 

 - Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thông tin tích cực, có định hướng; đấu tranh, 

phản bác lại những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng những hạn chế, 

bất cập trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường kích động, chống phá 

Đảng, Nhà nước, chia rẽ nội bộ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

 2. Hình thức tuyên truyền 

 - Tuyên truyền cổ động trực quan thông qua các hình thức: cụm cổ động, băng 

zôn, khẩu hiệu, áp phích, màn hình led… 

 - Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của huyện và hệ thống đài truyền 

thanh của các xã, thị trấn. 



 

 

 - Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của huyện, trang thông tin điện tử 

các xã, thị trấn; chia sẻ những bài truyên truyền bảo vệ môi trường trên tài khoản mạng 

xã hội của cán bộ, công chức. 

 3. Khẩu hiệu tuyên truyền 

1. Tất cả vì môi trường xanh sạch đẹp! 

2.  Nhiệt liệt hưởng ứng các phong trào dọn rác làm môi trường sạch hơn! 

3. Từ chối các loại bọc nhựa, mang theo túi đựng để giảm lượng rác thải! 

4. Hãy giữ gìn vệ sinh chung không vứt rác bừa bãi! 

5. Phân loại rác đúng quy định, giảm lượng khác thải! 

6. Bảo vệ rừng là bảo vệ lá phổi của chính mình! 

7. Trước khi chặt một cây, hãy trồng một rừng cây! 

8. Nước sạch và vệ sinh môi trường là nhu cầu của cuộc sống! 

9. Hãy từ chối túi ni lông khi mua hàng! 

10. Xả rác hôm nay, gánh nặng ngày mai! 

11.  Phá hoại môi trường là coi thường mạng sống! 

12. Sử dụng đồ nhựa, túi nilon gây hại cho sức khỏe con người! 

 Yêu cầu Trung tâm Văn hóa, Thông tin, TT&DL, UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc tổ chức tuyên truyền có hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Chu Đình Trọng 



 

 

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

 Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 với chủ đề “Đổi mới để phát 

triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”, với mục đích đổi mới công tác xây dựng, 

thực hiện kế hoạch của các bộ, ngành và địa phương nhằm cụ thể hóa các nội 

dung trong Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch 

tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW 

ngày 22-10-2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

 Để góp phần thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt 

Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định phải triển khai thực hiện đồng bộ 

các giải pháp mà Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và 

Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ. Trong đó, tập trung năm lĩnh vực quan 

trọng cần đổi mới và đột phá gồm: 

 Một là, tập trung rà soát, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ 

chế, chính sách về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo. 

 Hai là, coi khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực biển chất 

lượng cao là phương tiện thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Ứng dụng những thành tựu 

của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo vào công tác quản 

lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. 

 Ba là, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong công tác quản trị biển và đại 

dương, quản lý vùng bờ bảo đảm hiện đại, đồng bộ, nâng cao hiệu quả phối hợp 

và xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn cao. 

 Bốn là, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, thực hiện tốt Chương trình 

trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 

2030. 

 Năm là, nâng cao vị thế, vai trò, trách nhiệm của Việt Nam là Chủ tịch 

ASEAN năm 2020 và là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên 

hợp quốc (UNSC) đóng góp trách nhiệm vào các nỗ lực chung của cộng đồng 

quốc tế trong việc bảo đảm hòa bình, an ninh và phát triển bền vững. 

 Chủ động, tích cực tham gia và đề xuất, thực hiện các sáng kiến hợp tác 

về các lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa 

đại dương trong khuôn khổ ASEAN và khu vực Thái Bình Dương, góp phần bảo 

vệ các quyền và lợi ích hợp pháp trên biển của ta./. 



 

 

CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM NĂM 2020 

 

Về chủ quyền biển đảo 

- Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

- Hoàng Sa -Trường Sa là máu thịt của Tổ quốc Việt Nam. 

- Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc. 

- Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam. 

Về rác thải nhựa 

- Ngăn chặn ô nhiễm nhựa và khuyến khích các giải pháp đổi mới vì một đại 

dương khỏe mạnh. 

- Giảm rác thải nhựa, tăng màu sống xanh. 

- Vì một đại dương sạch không rác thải nhựa. 

- Chung tay hành động vì biển xanh không rác thải nhựa. 

- Bảo vệ môi trường biển, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. 

- Chung tay gìn giữ màu xanh của biển. 

Về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 

- Kinh tế xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam. 

- Hãy hành động vì sự phát triển bền vững của đại dương và hệ sinh thái biển. 

- Sử dụng bền vững nguồn lợi từ biển và đại dương là trách nhiệm của chúng ta. 

- Thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. 

- Phát triển bền vững kinh tế biển – Không một ai bị bỏ lại phía sau. 

Về đổi mới vì một đại dương bền vững 

- Cùng hành động để bảo vệ và phục hồi đại dương. 

- Bảo tồn hành tinh xanh, tạo nên sự khác biệt. 

- Đổi mới vì cuộc sống dưới lòng đại dương. 

- Đổi mới, sáng tạo để phát triển kinh tế biển xanh. 
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