UBND TỈNH NAM ĐỊNH
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 513 /KH-SVHTTDL

Nam Định, ngày 15 tháng 6 năm 2020.

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền thực hiện “Tháng hành động vì môi trƣờng”
hƣởng ứng Ngày Môi trƣờng thế giới, Tuần lễ Biển & Hải đảo Việt Nam
và Ngày Đại dƣơng thế giới năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh
Nam Định về việc Tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày
Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển & Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế
giới năm 2020,
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) xây dựng Kế hoạch triển khai
thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao
động ngành VHTTDL và của cộng đồng về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên
nhiên và đa dạng sinh học với việc tăng cường đồng loạt các biện pháp, hoạt
động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó biến đổi khí hậu, tăng
cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước và đa dạng sinh học theo chủ
đề Ngày Môi trường thế giới năm 2020: “Hành động vì thiên nhiên”. Tạo sự kết
nối tất cả mọi người trong cộng đồng với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên
biển và đại dương theo chủ đề Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 “Đổi mới vì
một đại dương bền vững”; đổi mới công tác quản lý 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... Hưởng ứng 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”.
2. Yêu cầu
Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền “Tháng hành động vì môi trưởng”
hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển &Hải đảo Việt Nam và
Ngày Đại dương thế giới năm 2020 cần tiết kiệm, hiệu quả, thu hút được sự
quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, ngành, đoàn thể, các tổ chức, doanh
nghiệp và mọi người; đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô
hấp cấp Covid-19.

Tuyên truyền trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống
thông tin cơ sở, các trang thông tin điện tử để thu hút đông đảo các tầng lớp
nhân dân trong tỉnh hưởng ứng những hoạt động của sự kiện này.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Quán triệt, phổ biến tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động
đang làm việc trong ngành VHTTDL các quy định của Luật Bảo vệ Môi trường,
Luật Đa dạng sinh học, Luật Biển Việt Nam, Luật Tài nguyên, Môi trường Biển
và Hải đảo; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng 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; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính
phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng
dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày
04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về
quản lý rác thải nhựa đại dương… và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của
tỉnh có liên quan.
2. Phổ biến, giới thiệu các mô hình hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động
du lịch gắn liền với bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí
hậu; khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ môi trường
do người dân và cộng đồng tự khởi xướng; thanh tra, kiểm tra, xử lý những cá
nhân, tổ chức có hành vi khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, gây
ô nhiễm môi trường để phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.
3. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền vận động người
dân không săn bắt động vật hoang dã; không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn
kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên; xây dựng nền kinh tế tuần hoàn chất thải,
chống rác thải nhựa, từ chối sử dụng túi nilon khó phân hủy và sản phẩm nhựa
dùng một lần.
4. Xây dựng các cụm panô, khẩu hiệu, treo băng rôn tại các địa điểm công
cộng về chủ đề thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày
Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển & Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế
giới năm 2020 (có phụ lục kèm theo).
5. Tổ chức các đợt chiếu phim tuyên truyền thực hiện “Tháng hành động vì
môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển & Hải đảo Việt
Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020.
6. Tăng cường đăng tải tin, bài viết trên cổng thông tin điện tử Sở
VHTTDL và Trang thông tin điện tử của các đơn vị về thực hiện “Tháng hành

động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển & Hải
đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020.
7. Xây dựng và biểu diễn các chương trình văn nghệ, tiểu phẩm, các tiết
mục ngắn mang nội dung tuyên truyền phổ biến thực hiện “Tháng hành động vì
môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển & Hải đảo Việt
Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng
Chủ trì, tham mưu xây dựng kế hoạch, đôn đốc thực hiện, phối hợp với các
đơn vị liên quan tổng hợp kết quả triển khai Kế hoạch tuyên truyền thực hiện
“Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ
Biển & Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020, báo cáo kết
quả theo qui định.
2. Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm:
- Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan bằng các hình thức pa nô, tranh
cổ đông, băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của đơn
vị về mục đích, ý nghĩa “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi
trường thế giới, Tuần lễ Biển & Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới
năm 2020.
-Tổ chức các buổi chiếu phim có nội dung tuyên truyền hưởng ứng thực
hiện “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới,
Tuần lễ Biển & Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020.
3. Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh:
Lựa chọn, xây dựng các tiết mục nghệ thuật, các tiểu phẩm ngắn có nội
dung tuyên truyền phổ biến thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” hưởng
ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển & Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại
dương thế giới năm 2020 và tổ chức phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh.
4. Các phòng QLNN, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức tuyên truyền, lồng ghép
các nội dung tuyên truyền với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
5. Phòng VHTT, Trung tâm VHTT các huyện, thành phố
Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, Phòng Văn hóa và Thông tin,
Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao các huyện, thành phố phối hợp với các
đơn vị liên quan xây dựng các cụm panô, khẩu hiệu, băng rôn; xây dựng các tiểu
phẩm văn nghệ của các Câu lạc bộ, đội Thông tin lưu động… để tuyên truyền
thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế

giới, Tuần lễ Biển & Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020
tại các địa điểm công cộng tạo sự lan tỏa tới cộng đống dân cư.
IV. THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Thời gian thực hiện: Từ nay đến hết 31/7/2020
2. Kinh phí thực hiện: Do các đơn vị tự bố trí trong nguồn hoạt động sự
nghiệp hoặc từ nguồn xã hội hóa.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền thực hiện “Tháng hành động vì môi
trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển & Hải đảo Việt
Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020 của Sở VHTTDL tỉnh Nam Định.
Các phòng quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phòng Văn
hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin Và Thể thao các huyện, thành
phố nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Sở VHTTDL (qua
Văn phòng) trước ngày 30/7/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời
gửi file mềm về hộp thư điện tử: sovhttdlnamdinh@gmail.com./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Nam Định (để b/c)
- Sở TN&MT tỉnh;
- Đ/c Giám đốc (để b/c);
- Các đ/c Phó Giám đốc;
- Các phòng QLNN;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;
- Phòng VHTT các huyện, thành phố;
- Trung tâm VHTTTT các huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT sở;
- Bản tin VHTTDL;
- Lưu: VT.
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Phụ lục 1
KHẨU HIỆU TRUYỀN THÔNG NGÀY MÔI TRƢỜNG THẾ GIỚI NĂM 2020

( Kèm theo Kế hoạch sô:
/KH-SVHTTDL ngày
của Sở VHTTDL tỉnh Nam Định)

/6/2020

1. Hài hoà với thiên nhiên - Gìn giữ bảo tồn đa dạng sinh học.
2. Trái đất cần chúng ta! Hãy liên kết chống lại biến đổi khí hậu.
3. Hãy sử dụng đồ dùng từ vật liệu tái chế.
4. Đánh bắt hải sản sai cách là phá hủy cân bằng sinh học.
5. Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường.
6. Ô nhiễm môi trường từ việc sử dụng thuốc trừ sâu và các sản phẩm từ nhựa.
7. Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đa dạng sinh học.
8. Đa dạng sinh học - Hành trình duy trì sự sống.
9. Đa dạng sinh học - Nhận thức đúng, hành động đủ.
10. Hành động vì thiên nhiên – Trách nhiệm của chúng ta.
11. Bảo tồn hành tinh xanh, tạo nên sự khác biệt.
12. Giảm thiểu rác thải nhựa, tăng màu sống xanh.
13. Rác thải là nguồn gây ô nhiễm, hãy làm sạch rác ở mọi nơi.
14. Hãy kiểm soát rác thải nhựa, vấn đề cấp bách toàn cầu.
15. Sử dụng đồ nhựa, túi nilon gây hại cho sức khỏe con người.
16. Rác thải nhựa đang giết chết sinh vật biển.
17. Hãy kiểm soát rác thải nhựa - Vấn đề cấp bách toàn cầu.

Phụ lục 2
KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM,
NGÀY ĐẠI DƢƠNG THẾ GIỚI NĂM 2020

( Kèm theo Kế hoạch sô:
/KH-SVHTTDL ngày
của Sở VHTTDL tỉnh Nam Định)

/6/2020

I. 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. Rác thải nhựa
1. Ngăn chặn ô nhiễm nhựa và khuyến khích các giải pháp đổi mới vì một đại
dương khỏe mạnh.
2. Vì một đại dương sạch không rác thải nhựa.
3. Chung tay hành động vì biển xanh không rác thải nhựa.
4. Bảo vệ môi trường biển, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ.
5. Chung tay gìn giữ màu xanh của biển.
III. 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. Đổi mới vì một đại dƣơng 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.

