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ỦY BAN NHÂN DÂN                               

HUYỆN QUAN SƠN   
 

Số:          /KH–UBND                                                              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Quan Sơn, ngày        tháng      năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo 

 Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 trên địa bàn huyện 

 

Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hó về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt 

Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.  

Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 

năm 2022 với chủ đề “Phát triển bền vững kinh kế biển gắn với bảo tồn đa 

dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”; Ngày Đại dương Thế giới với chủ đề 

“Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương”. UBND huyện Quan Sơn ban hành kế 

hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng, với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Mục đích. 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, người lao động, các tầng lớp Nhân dân trong huyện về vị trí, vai trò, tầm 

quan trọng của biển, đảo và đại dương; tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân 

dân chấp hành nghiêm pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế 

liên quan đến biển, đảo Việt Nam, các vấn đề về phát triển bền vững kinh tế biển, 

đảo; bảo vệ môi trường biển, đảo và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. 

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động của hệ thống chính trị, các 

tầng lớp Nhân dân trong huyện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội khu vực biên giới biển, đảo, bảo vệ môi trường, chủ quyền quốc gia trên biển 

góp phần thực hiện thành công Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 

26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế 

hoạch 05 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 

22/10/2018 của 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. 

2. Yêu cầu. 

- Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải 

đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 trên địa bàn huyện đảm bảo 

tiết kiệm, hiệu quả. Căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của từng địa 

phương, đơn vị để lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp đảm bảo hiệu quả, 

chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng thông tin tuyên truyền về những 
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tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an 

ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, lãnh thổ. 

- Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp với 

biến chủng mới, việc triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng 

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 trên địa 

bàn huyện phải đảm bảo an toàn, linh hoạt phù hợp, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi. 

II. NỘI DUNG. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật Nhà nước, các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh liên quan đến biển, hải đảo: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 

22/10/2018 của 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; 

Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng 

thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW; Kế hoạch số 125-

KH/TU ngày 15/01/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 

22/10/2018 của 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; Kế 

hoạch số 76/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hành động 

về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030. 

- Thông tin, tuyên truyền toàn diện các các vấn đề liên quan đến biển, đảo: 

về quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp 

quốc tế; về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; tài nguyên, 

môi trường biển, đảo; phát triển kinh tế biển; 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; … 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN. 

Từ ngày 15/5/2022 đến ngày 15/6/2022, Thủ trưởng các  cơ quan, đơn vị, 

phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo 

các đơn vị trực thuộc tổ chức, triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ 

Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022 . 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. 

- Phối hợp với các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Trung tâm 

VHTTTT&DL huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương, quan 

điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, chương trình, kế 

hoạch, hướng dẫn của Tỉnh, huyện liên quan đến biển, đảo. 

- In ấn băng rôn tuyên tuyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 

năm 2022 trên địa bàn huyện. 
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- Phối hợp với các ngành chức năng, các đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tổ 

chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch này của các 

đơn vị. 

2. Thủ trưởng các đơn vị, phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện. 

- Trung tâm VHTTTT&DL huyện, đưa tin bài thường xuyên và kịp thời, 

tuyên truyền sâu rộng các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt 

Nam và Ngày đại dương thế giới. Tăng thời lượng tin, bài giới thiệu, phổ biến, 

tuyên truyền về hệ thống pháp luật lĩnh vực biển, đảo của Nhà nước; tuyên truyền 

về phát triển bền vững kinh tế biển, đảo; các chính sách phát triển thủy sản; các 

hoạt động của ngư dân vươn khơi bám biển. 

- Văn phòng huyện ủy; Ban Dân vận huyện ủy; Ban Tuyên giáo huyện ủy; 

Phòng văn hóa và thông tin huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Huyện đoàn 

Quan Sơn; Hội Người cao tuổi huyện; Hội liên hiệp phụ nữ huyện; Hội Nông dân 

huyện; Liên đoàn lao động huyện; Hội Cựu chiến binh huyện; Hội Làm vườn và 

Trang trại huyện; Công an huyện; các Đồn biên phòng Tam Thanh, Mường Mìn, 

Na Mèo; BCH Quân sự huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Căn cứ vào 

các nội dung Chương trình phối hợp hành động về bảo vệ môi trường đã được phê 

duyệt tổ chức lồng ghép các hoạt động kỷ niệm “Ngày Môi trường Thế giới 

05/6”, “Tuần lễ biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới” năm 2022 

bằng các hình thức như: tổ chức các Hội nghị, hội thảo, tọa đàm về công tác quản 

lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; phát triển bền vững 

kinh tế biển, đảo; nâng cao nhận thức cho ngư dân không sử dụng chất nổ, xung 

điện để khai thác, đánh bắt thủy sản, hải sản; chống khai thác bất hợp pháp, không 

báo cáo và không theo quy định. 

3. UBND các xã, thị trấn. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, thôn bản, khu phố triển khai các hoạt động 

trong khuôn khổ Tuần lễ biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 

2022. 

- Tăng cường tổ chức phát, đưa tin bài thường xuyên và kịp thời, tuyên 

truyền sâu rộng các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và 

Ngày Đại dương thế giới năm 2022 trên hệ thống đài phát thanh của xã, thị trấn. 

- Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải, 

đặt biệt là rác thải nhựa ra biển từ các nguồn thải trên đất liền, từ các nguồn thải 

trên sông  nhằm giảm thiểu rác thải nhựa trên vùng biển. Khuyến khích các hoạt 

động sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường.  

- Tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, chỉnh 

trang nhà cửa tường rào đảm bảo xanh – sạch – đẹp. Huy động toàn dân thực hiện 

khơi thông, vệ sinh cống, rãnh thoát nước trong khu dân cư, thu gom và xử lý rác 

thải sinh hoạt trong hộ gia đình, công đồng thôn bản; phân loại rác tại nhà và xử 
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lý rác bằng biện pháp đốt tập trung hoặc chôn lấp hợp vệ sinh tại vị trí đảm bảo 

môi trường. Không xả thải nước, chất thải bừa bãi ra môi trường trong công đồng 

dân cư. Toàn dân có trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch đầu nguồn đảm bảo an 

toàn, chất lượng là điều kiện quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của nhân dân. 

- Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải 

đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2022 ở những nơi công cộng, 

đường phố chính và trụ sở cơ quan làm việc 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN. 

Kinh phí tổ chức thực hiện tại các đơn vị, phòng, ban, ngành, đoàn thể; 

UBND các xã, thị trấn chi từ dự toán ngân sách năm 2022 của đơn vị.  

Các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; UBND các 

xã, thị trấn dựa trên kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai 

các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế 

giới năm 2022 trên cơ sở các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch; tổng hợp báo cáo 

kết quả triển khai thực hiện gửi về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi 

trường trước huyện) trước ngày 05/7/2022 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở 

Tài nguyên và Môi trường. 

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

Đại dương thế giới năm 2022 đăng tải Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, địa chỉ http://monre.gov.vn; Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, 

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

chỉ http://monremedia.vn)./. 

 

Nơi nhận:                                                                         
- Sở TN&MT tỉnh (b/c);                                                         
- TTr.Huyện ủy, HĐND&UBND huyện (b/c);   
- Các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành, đoàn thể 

cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT, TNMT.    
   

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trương Trọng Tuấn 
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