
 

 

 

 

UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:            /SGDĐT-CTTT Bắc Giang, ngày      tháng 5 năm 2020 

V/v tổ chức các hoạt động Tuần lễ 

Biển và hải đảo Việt Nam và hưởng 

ứng Ngày Đại dương thế giới  

năm 2020 

 

 

 Kính gửi:  

       - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

           - Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

  Thực hiện Công văn số 2062/UBND-MT ngày 15/5/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam và hưởng 

ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu 

cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố (chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, 

THCS, TH&THCS), các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT triển khai thực hiện tốt các 

nội dung sau: 

 1.Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam với chủ đề “Đổi 

mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”và hưởng ứng Ngày Đại dương 

thế giới 08/6/2020 với chủ đề “Đổi mới vì một đại dương bền vững” trong thời 

gian từ ngày 20/5/2020 đến ngày 30/6/2020. 

2. Các hoạt động hưởng ứng 

-Tập trung 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; 

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 có liên quan tới biển, đảo Việt Nam; 

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;  

- Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của học sinh, sinh viên 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, xây dựng mô hình, hội thi, vẽ tranh… 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. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần 

lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2020; khuyến khích 

các nghiên cứu về biển, đảo, hoạt động thân thiện với môi trường biển; phổ biến 

thông tin cho cán bộ, giáo viên, HSSV về tác hại của ô nhiễm không khí nói chung, 

bảo vệ môi trường và gìn giữ biển đảo Việt Nam nói riêng. 
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- Tăng cường đưa tin, bài viết tuyên truyền về chủ đề môi trường, ứng phó 

biến đổi khí hậu trên hệ thống loa truyền thanh và Website của trường; treo băng 

rôn, pano, áp phích và khẩu hiệu tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam  và Ngày Đại 

dương Thế giới năm 2020. 

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và 

báo cáo kết quả về Sở GD&ĐTtrước ngày 02/7/2020 theo địa chỉ: E-mail: 

phongcttt@bacgiang.edu.vn./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Lưu: VT, CTTT. 

Bản điện tử: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Đào Thị Hường 
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Phụ lục 1 

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM phục vụ 

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt nam và Ngày Đại dương Thế giới 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. 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. 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 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 

  



 

 

 

 

Phụ lục 2  

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt nam và Ngày Đại dương Thế giới 2020 

 

 

1. Công tác chỉ đạo thực hiện: Nêu rõ các Văn bản chỉ đạo của Quý đơn vị trên 

địa bàn triển khai tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày 

Đại dương thế giới năm 2020. 

 2. Danh mục các hoạt động tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam  

 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 : 

 - Số các hoạt động diễn ra trên địa bàn:  

- Số người tham gia: 

 - Tổng lượng rác thu gom, xử lý:  

- Tổng chiều dài, diện tích các khu vực công cộng, đường giao thông, bãi biển 

làm vệ sinh môi trường: 

 - Tổng số cây xanh được trồng mới và chăm sóc (tổng số cây hoặc ha…): 

- Tổ chức các buổi mít tinh, cổ động, tập huấn, hội thảo, cuộc thi: 

 - Tổng số băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, poster được phát hành (cái):  

- Các hoạt động truyền thông, truyền hình: bài viết, phóng sự, tuyên truyền…: 

 - Các hình thức khác… 

 5. Những đề xuất, kiến nghị…  

6. Hình ảnh kèm theo  
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