
UBND HUYỆN BẠCH THÔNG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

Số:       /VHTT 
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng 

ứng ngày đại dương thế giới năm 2021  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

         Bạch Thông, ngày        tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 684/SVHTTDL-QLVH ngày 14/6/2021 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về việc tổ chức các hoạt động tại Tuần lễ Biển và Hải 

đảo Việt Nam hưởng ứng ngày đại dương thế giới năm 2021. 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện; UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

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

Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2021 nhằm tạo sức lan 

tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng. Các hoạt động hưởng ứng 

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 

2021, phải đảm bảo tuân thủ sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia và các văn bản chỉ đạo, triển khai của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh, UBND huyện về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình thực tế 

của địa phương. 

2. Sáng tạo, đổi mới trong các phương thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ, 

kết hợp các kênh thông tin, mạng xã hội nhằm tuyên truyền về các nội dung, tư liệu 

và các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và 

Ngày Đại dương thế giới năm 2021. 

3. Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu (khuyến khích sử dụng các 

vật liệu thân thiện môi trường) tại trụ sở cơ quan làm việc, nơi công cộng nhằm tuyên 

truyền cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo 

vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và hải đảo.  

Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi về phòng Văn hóa 

và Thông tin huyện trước ngày 30/6/2021 để tổng hợp, báo cáo Sở VH,TT&DL theo 

quy định. 



2 
 

(Có nội dung khẩu hiệu và phụ lục báo cáo gửi kèm) 

Với nội dung trên, đề nghị Trung tâm VH,TT&TT huyện; UBND các xã, thị 

trấn phối hợp, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi; 

- Trưởng phòng VH&TT huyện; 

- Lưu VT. 

KT.TRƢỞNG PHÕNG 

PHÓ TRƢỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Bích Hậu 
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KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM 

Phục vụ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và ngày Đại dƣơng Thế giới 2021 

(Kèm theo Công văn số       /VHTT ngày      tháng 6 năm 2021 

 của phòng VH&T huyện) 

 

1. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người dân! 

2. Chung tay góp sức vì biển đảo quê hương! 

3. Hoàng Sa, Trường Sa luôn trong tim chúng ta! 

4. Đoàn kết, chủ động, khắc phục khó khăn giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam! 

5. Bảo đảm sinh kế cho người dân để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam!  

6. Hãy hành động vì sự phát triển bền vững của đại dương và hệ sinh thái biển!  

7. Kinh tế xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam!  

8. Phát triển bền vững kinh tế biển - Không một ai bị bỏ lại phía sau! 

9. Bảo vệ đại dương khỏi nhựa là bảo vệ tương lai của con người! 
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PHỤ LỤC 01 

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ 

(Kèm theo Công văn số       /VHTT ngày      tháng 6 năm 2021 

 của phòng VH&T huyện) 

 

ĐƠN VỊ………………………… CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:              /…………… 
V/v báo cáo kết quả thực hiện các hoạt 

động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo 

Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 

2021 

                 …………, ngày        tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 

 

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

phương trên địa bàn triển khai tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng 

ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021.  

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

ý các hoạt động có quy mô lớn hoặc giải quyết các điểm nóng về môi trường của địa 

phương cần 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 mẫu kèm theo):  

- 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 hình thức khác…  

5. Những đề xuất, kiến nghị… 
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PHỤ LỤC  02 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG HƢỞNG ỨNG TUẦN LỄ BIỂN VÀ 

HẢI ĐẢO VIỆT NAM” VÀ NGÀY ĐẠI DƢƠNG THẾ GIỚI NĂM 2020 

(Kèm theo Công văn số       /VHTT ngày      tháng 6 năm 2021 

 của phòng VH&T huyện) 

 

STT Tên hoạt động 

Kết quả đạt đƣợc 

Tổng số 

ngƣời  

tham gia 

Khơi thông 

cống rãnh, 

phát quang 

bụi rậm (m) 

Tổng số  

rác thu  

gom, xử lý  

(m
3
 hoặc tấn) 

Vệ sinh khu 

vực công 

cộng, đƣờng 

giao thông, 

bãi biển, (km 

hoặc ha) 

Số công trình 

BVMT khởi 

công, khánh 

thành, bàn 

giao, số cây 

rồng và chăm 

sóc  

 (cây hoặc ha) 

Treo  

băng rôn, 

khẩu hiệu, 

in tờ rơi, 

poster 

(chiếc) 

Phát 

thanh 

truyền 

hình 

(buổi) 

Chƣơng trình 

tập huấn, phổ 

biến kiến thức 

(số buổi/ hoặc số 

người tham dự) 

Khác… 

1           

2           

…           

 Tổng cộng          
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