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V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày
Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới
năm 2019

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Các Hiệp hội doanh nghiệp, Tập đoàn, Tổng công ty.
Ngày Đại dương thế giới (ngày 08 tháng 6 hằng năm) do Liên Hợp Quốc
thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với
mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Ngày Đại dương Thế giới
năm nay với chủ đề “Giới và Đại dương” (Gender and The Oceans) sẽ 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. Bên cạnh đ , chủ đề năm nay còn
hướng tới xây dựng sự hiểu biết về giới, đại dương và khám phá những giải
pháp khả thi để th c đẩy bình đẳng giới trong các hoạt động liên quan đến đại
dương như nghiên cứu khoa học biển, ngư nghiệp, lao động trên biển, di cư bằng
đường biển, buôn bán người...; đồng thời, 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.
Chủ đề Ngày Môi trường thế giới (ngày 05 tháng 6) năm 2019 được
Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) lựa chọn là “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. Theo
báo cáo của Liên hợp quốc, mỗi năm trên toàn thế giới c khoảng 7 triệu người
chết sớm do ô nhiễm không khí, trong đ khu vực Châu Á -Thái Bình Dương c
gần 4 triệu người. Ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe con người và
tăng trưởng kinh tế với khoảng 92% người dân trên toàn thế giới không được hít
thở không khí sạch, gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu 5 nghìn tỷ đô la mỗi
năm. Ô nhiễm ôzôn trên mặt đất dự kiến sẽ làm giảm 26% năng suất cây trồng
chủ lực vào năm 2030. Ô nhiễm không khí đã và đang là một thách thức lớn đối
với cộng đồng và toàn xã hội.

Năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường kết hợp tổ chức chuỗi các hoạt
động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng
ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới tại tỉnh Bạc Liêu.
Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Quý Cơ quan chỉ đạo
thực hiện một số nội dung sau:
1. Đối với các hoạt động tổ chức Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam,
hƣởng ứng Ngày Đại dƣơng thế giới năm 2019: Tập trung triển khai một số
nội dung, giải pháp tuyên truyền theo hƣớng dẫn của Ban Tuyên giáo
Trung ƣơng, với các nội dung chủ yếu:
- Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách,
pháp luật của Nhà nước về các vấn đề c liên quan tới biển, đảo Việt Nam nhất
là Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ tám (Kh a XII) về
Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2045.
- 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 c 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 h t 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.
- Ch 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 c liên quan ở Biển Đông; trao đổi, đối thoại
với các cá nhân, tổ chức c 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.
2. Đối với các hoạt động tổ chức Tháng hành động vì môi trƣờng
hƣởng ứng Ngày Môi trƣờng thế giới năm 2019: Tập trung triển khai Kế
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hoạch hành động Quốc gia về quản lý chất lƣợng không khí đến năm 2020,
tầm nhìn đến năm 2025 theo phân công của Thủ tƣớng Chính phủ tại
Quyết định số 985A/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2016, trong đó chú trọng
một số giải pháp cụ thể sau:
- Tập trung kiểm soát bụi trong quá trình thi công, vận chuyển nguyên vật
liệu, chất thải tại các công trường xây dựng; tăng cường kiểm soát khí thải phát
sinh từ các khu vực xử lý chất thải rắn nông thôn, làng nghề, cụm công nghiệp;
- Thực hiện đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, thiết bị sản xuất tại các
cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm hạn chế phát sinh khí thải đồng thời tăng
cường xây dựng, lắp đặt, vận hành các hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ các
cơ sở công nghiệp, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường không khí;
- Thực hiện việc đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống truyền số liệu quan
trắc khí thải tự động liên tục từ cơ sở sản xuất c nguồn khí thải lớn theo
danh mục tại Phụ lục Nghị định số 38/2015/NĐ-CP tới Sở Tài nguyên và Môi
trường tỉnh, thành phố c liên quan và Bộ Tài nguyên và Môi trường; thiết lập
các điểm quan trắc môi trường không khí theo Quy hoạch tổng thể mạng lưới
quan trắc môi trường quốc gia và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về chất
lượng môi trường không khí xung quanh ở các đô thị đặc biệt và đô thị loại I trở lên.
- Tập trung xử lý, kiểm soát và giám sát khí thải phát sinh từ các phương
tiện giao thông, đặc biệt là tại các đô thị lớn.
- Huy động sự tham gia của cộng đồng đối với việc giám sát khí thải phát
sinh từ các cơ sở công nghiệp, năng lượng, giao thông, xây dựng và các nguồn
khí thải khác.
3. Đồng loạt triển khai tổ chức các hoạt động “Tuần lễ Biển và Hải
đảo Việt Nam”, “Tháng hành động vì môi trƣờng” hƣởng ứng Ngày Đại
dƣơng Thế giới, Ngày Môi trƣờng thế giới năm 2019 trên phạm vi cả nƣớc
trong đó tập trung vào một số hoạt động chính sau:
- Thực hiện chủ trương đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động hưởng
ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường theo
hướng tiết kiệm, hiệu quả, ch trọng vào các hoạt động thực tiễn c sức lan tỏa
và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2019.
Khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ tài nguyên, bảo
vệ môi trường biển và hải đảo của người dân và cộng đồng, đồng thời phổ biến
thông tin cho cộng đồng về tác hại của ô nhiễm không khí và lợi ích của việc sử
dụng các phương tiện công cộng đối với môi trường không khí;
- Tập trung triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” với nội dung
“Giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra là nhiệm vụ cấp bách,
đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, c sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành
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và của toàn xã hội” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thư ngỏ
số 161/LĐCP ngày 25 tháng 4 năm 2019; xác định và triển khai các nhiệm vụ
trọng tâm nhằm giải quyết những vấn đề môi trường bức x c, tồn đọng của Bộ,
ngành, địa phương; tích cực triển khai các chương trình cụ thể về phân loại, thu
gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn, rác thải nhựa
ven biển và trên các hải đảo;
- Tổ chức các hoạt động c sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như:
+ Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác
thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường, khuyến khích các hoạt động tái chế,
tái sản xuất và tái sử dụng chất thải nhựa;
+ Phát động phong trào đi bộ, đi xe đạp, sử dụng phương tiện giao thông
công cộng, hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân (ô tô, xe máy) để giảm
thiểu nguồn gây ô nhiễm không khí; phong trào trồng cây xanh trong các khu đô
thị, khu dân cư; hạn chế việc đốt chất thải nông nghiệp sau thu hoạch tại các khu
vực nông thôn.
- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về công tác quản lý, khai thác,
sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường theo hướng bền vững và quản lý thống
nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.
- Khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình
bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng như: trồng cây xanh chắn cát,
chống x i lở và ngăn ngừa xâm nhập mặn, thực hiện các tiêu chí môi trường
trong xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu,...
- Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu Tuần lễ Biển và Hải
đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Tháng hành động vì môi
trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới với chủ đề là “Giới và Đại dương”
(Gender and The Oceans), “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”
(Air Pollution) ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc,
nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân
và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát
triển bền vững bằng những việc làm cụ thể, thiết thực (Phụ lục 03, Phụ lục 04
kèm theo).
- Các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh, truyền hình tăng thời
lượng đưa tin, bài, ph ng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt
động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Tháng hành động vì môi
trường năm 2019 đặc biệt là tuyên truyền về tác hại của ô nhiễm không khí đối
với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe cộng đồng; định hướng các biện
pháp giảm thiểu phát sinh khí thải độc hại trong đời sống hàng ngày; xây dựng
chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự vận động người dân cùng
chung tay cải thiện chất lượng không khí ở mọi nơi, mọi chỗ.
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- Tổ chức các hội thảo, hội nghị, phóng sự về các chủ đề “Giới và đại
dương”, “Giới và môi trường”, “Phụ nữ với ứng phó với thiên tai và biến đổi khí
hậu”…nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ Việt Nam trong công tác bảo vệ tài
nguyên thiên nhiên và môi trường.
- Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng
đồng và doanh nghiệp c những đ ng g p hiệu quả, thiết thực trong việc sử
dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát huy vai trò của mọi tổ chức, cá
nhân và cộng đồng tham gia công tác bảo vệ môi trường.
Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các Quý cơ quan căn cứ
điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và
Hải đảo Việt Nam, “Tháng hành động vì môi trường”, gửi báo cáo kết quả thực
hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường trƣớc ngày 15 tháng 8 năm 2019 (M u
báo cáo tại Phụ lục 01, Phụ lục 02 k m theo). Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ:
Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi
trường, địa chỉ: Tòa nhà Báo Tài nguyên và Môi trường, lô E2, khu đô thị mới
Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (Bà
Đặng
Thị
Hằng;
điện
thoại:
0985.495.256;
thư
điện
tử:
danghang1410@gmail.com hoặc Ông Lê Tư Ninh; điện thoại: 0979.213.687;
thư điện tử: lemanhninh@gmail.com).
Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự
hưởng ứng tích cực của Quý Cơ quan./.
Nơi nhận:

BỘ TRƢỞNG

- Như trên;
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Sở TN và MT các tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
- Các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ TN&MT (để thực hiện);
- Lưu: VT, TTTNMT, TCMT, TCB&HĐ. Ha300.

Trần Hồng Hà
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PHỤ LỤC 1
ĐƠN VỊ………………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:
/……………
V/v báo cáo kết quả thực hiện các hoạt
…………, ngày tháng
động hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải
đảo Việt Nam”, “Tháng hành động vì môi
trường” năm 2019
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng
Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Tên người liên hệ:

Email:

năm 2019

Điện thoại:

Các nội dung chính của báo cáo:
1. Công tác chỉ đạo thực hiện: Nêu rõ các Văn bản chỉ đạo của Quý đơn vị
trên địa bàn triển khai “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” và “Tháng hành động vì
môi trường” năm 2019.
2. Danh mục các hoạt động tổ chức “Thàng hành động vì môi trƣờng” và
“Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (ch ý mô tả chi tiết, đánh giá kết quả đạt được
và việc duy trì trong tương lai)
3. Chi tiết hoạt động:
- Mô tả hoạt động
- Nơi diễn ra
- Mục đích
- Các vấn đề tập trung giải quyết
- Tác động với cộng đồng
…..
4. Kết quả các hoạt động (biểu m u k m theo):
- Số các hoạt động diễn ra trên địa bàn:
- Số người tham gia:
- Tổng lượng rác thu gom, xử lý (tính theo m3 hoặc tấn):
- Tổng chiều dài, diện tích các khu vực công cộng, đường giao thông, bãi biển
làm vệ sinh môi trường (km hoặc ha).
- Tổng số cây xanh được trồng mới và chăm s c (tổng số cây hoặc ha…)
- Số công trình bảo vệ môi trường được khởi công, khánh thành, bản giao đưa
vào sử dụng.
- Tổ chức các buổi mít tinh, cổ động, tập huấn, hội thảo, cuộc thi:
- Tổng số băng rôn, phướn, tờ rơi, poster được phát hành (cái):
- Các hoạt động truyền thông, truyền hình: bài viết, ph ng sự, tuyên truyền…:
- Các hình thức khác…
4. Những đề xuất, kiến nghị…
5. Hình ảnh kèm theo:
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PHỤ LỤC 2: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC HOẠT HƢỞNG ỨNG
“THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƢỜNG”, “TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM” NĂM 2019
Kết quả đạt đƣợc
Treo
Số công trình
Vệ sinh khu
băng
Khơi thông
BVMT khởi
Tổng
số
vực
công
rôn,
STT Tên hoạt động Tổng số cống rãnh,
công, khánh
rác thu
cộng, đƣờng
khẩu
ngƣời phát quang
thành, bàn giao,
gom, xử lý giao thông,
hiệu, in
tham gia bụi rậm
số cây trồng và
3
(m hoặc tấn) bãi biển, (km
tờ rơi,
(m)
chăm sóc
hoặc ha)
poster
(cây hoặc ha)
(chiếc)

Phát
thanh
truyền
hình
(buổi)

Chƣơng trình
tập huấn, phổ
biến kiến thức Khác…
(số buổi/ hoặc số
người tham dự)

1
2
…
Tổng cộng

Ghi chú:
- Báo cáo nhanh (kèm hình ảnh) xin gửi về địa chỉ email: danghang1410@gmail.com, lemanhninh@gmail.com
- Các đơn vị email đăng ký người phụ trách thực hiện để nhận được các thông tin về các hoạt động qua email: danghang1410@gmail.com
- Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương là đầu mối tổng hợp kết quả các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và
“Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” trên địa bàn phụ trách.
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