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V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và
ngày Đại dương thế giới năm 2020

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 4886/UBND-KT ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh
Khánh Hòa về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo
Việt Nam và ngày Đại dương thế giới năm 2020; Công văn số 2115/STNMTCCBHĐ ngày 26/5/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường 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 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và
đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở (sau đây gọi tắt là các đơn vị) thực hiện một số
nhiệm vụ sau:
1. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh
hưởng ứng:
- Ngày Đại dương thế giới năm 2020 (ngày 08/6) với chủ đề “Đổi mới vì
một đại dương bền vững” với mục đích giới thiệu những phương pháp, ý tưởng,
sản phẩm mới, các giải pháp khả thi nhằm làm nổi bật những đổi mới trong các
lĩnh vực liên quan đến đại dương như công nghệ, hệ thống cơ sở hạ tầng, quản lý
tài nguyên, sản phẩm khoa học công nghệ mới …
- Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 (từ ngày 01/8- 06/8) 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 nhằm cụ thể hóa các nội dung trong
Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch
tổng thể và Kế hoạch 05 năm thực hiện Nghị quyết 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.
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2. Tập trung triển khai một số nội dung, giải pháp tuyên truyền về công tác
tuyên truyền biển, đảo năm 2020. Cụ thể như sau:
- Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc và thực hiện các nội dung của Nghị
quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 26/NQCP của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
- Tiếp tục 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,
gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, trường học.
- 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 các nguồn lực đầu tư,
tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính
đáng của Việt Nam trên 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.
- 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 có nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ
hoặc sai lệch quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà
nước về biển, đảo.
3. Triển khai các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị
nhằm hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương thế giới
năm 2020 theo các hình thức sau:
- Treo băng rôn, pano, áp phích ở đơn vị, trường học với các khẩu hiệu
hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm
2020 (phụ lục đính kèm).
- Tổ chức các hoạt động, phát động các phong trào thi đua tập trung, thu hút
đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia như Chiến dịch ra quân làm vệ sinh
môi trường biển, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi
trường...
- Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những cá nhân, tập thể có những
đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi
trường biển và hải đảo.
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Sở Giáo dục và Đào đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tích cực hưởng ứng,
triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Văn
phòng Sở, email: lxde@khanhhoa.edu.vn) trước ngày 20/6/2020 để kịp thời tổng
hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường./.
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT-để th/hiện);
- UBND tỉnh (VBĐT-để b/cáo);
- Sở TN&MT tỉnh (VBĐT);
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT (VBĐT);
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Đình Thuần

4

Phụ lục
Khẩu hiệu tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam
và ngày Đại dương Thế giới năm 2020
(Đính kèm Công văn số 1298 /SGDĐT-VP ngày02 tháng 6 năm 2020)
I. Khẩu hiệu tuyên truyền về chủ quyền biển đảo
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. Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
II. Khẩu hiệu tuyên truyền về rác thải nhựa
1. Ngăn chặn ô nhiễm nhựa và khuyến khích các giải pháp đổi mới vì một đại
dương khỏe mạnh.
2. Giảm rác thải nhựa, tăng màu sống xanh.
3. Vì một đại dương sạch không rác thải nhựa.
4. Chung tay hành động vì biển xanh không rác thải nhựa.
5. Bảo vệ môi trường biển, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ.
6. Chung tay gìn giữ màu xanh của biển.
III. Khẩu hiệu tuyên truyền về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam
1. Kinh tế xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.
2. Hãy hành động vì sự phát triển bền vững của đại dương và hệ sinh thái biển.
3. Sử dụng bền vững nguồn lợi từ biển và đại dương là trách nhiệm của chúng ta.
4. Thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.
5. Phát triển bền vững kinh tế biển - Không một ai bị bỏ lại phía sau.
IV. Khẩu hiệu tuyên truyền về đổi mới vì một đại dương bền vững
1. Cùng hành động để bảo vệ và phục hồi đại dương
2. Bảo tồn hành tinh xanh, tạo nên sự khác biệt.
3. Đổi mới vì cuộc sống dưới lòng đại dương.
4. Đổi mới, sáng tạo để phát triển kinh tế biển xanh.

