
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHLJ NGHIA VIT NAM 
TINH PHU YEN Dc 1p  - Tir do - Hnh phñc 

So 113 /KH-UBND Phá Yen, ngày03 tháng 6 nám 2022 

KE HOACH 
Ph& hqp to chfrc L MIt tinh k5 nim Ngày Di diro'ng th giôi, 

Tun 1 Bin và Hãi dão Viêt Nam näm 2022 Va Din dan Phát trin 
bn vfrng kinh t bin Vit Nam nám 2022 

Thrc hin K hoach s6 78-KHITU cüa Ban Thurng vii Tinh iiy v th chrc 
Din dan v phát trin bn v&ng kinh t bin Vit Nam nàm 2022; Thông báo kt 
1un so ii 1/TB-UBND ngày 19/5/2022 cüa Chü tjch UBND Tinh TrAn Hru Th 
taibui lam vic vài Doàn cong tác Trung i.ro'ng do Thu truông BO Tài nguyen va 

Moi truong Le Mrnh Ngan lam Ti-wing doan ye to chuc Tuan le Bien va Hai dao 
A A •4 

Viçt Nam nam 2022, Dien dan Phat tnen ben vung krnh te bien Viçt Nam. 

UBND tinh ban hành K hoach  ph6i hçip th chi'rc L Mit tinh k3 nim Ngày 
Di dircmg the giài, TuAn 1 Bin và Hãi dáo Vit Nam nAm 2022 và Din dan Phát 
trin bM vüng kinh t bin Vit Nam nám 2022, vâi cac nOi  dung ci th thu sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 

1. Muc dIch: 

Nh&m d.y mtnh cong tác tuyên truyn v chü trtrcmg, duing 1i, chInh 
sach, phap luat ye bao vç bien dao que hucmg cua Dang, Nha ntrcic, cac thong diep 
cüa Lien hqp quôc dn cac cp, cac ngânh, cong dng, tao  tInh lan tôa trén din 
rvng gop phan nang cao than thuc ye bao vç mm truong, chu quyen bien dao que 
htrong cho toàn xã hOi. 

Tuyên truyn, giáo diic nâng cao nhn thirc, trách thim và ' thüc tir giác 
chp hành pháp 1ut v báo v môi trlx&ng bin, dáo cho cong dng; tao  diu kin 
và quyn hçip pháp cho mçi ngthi dan tham gia các hoat dOng th hin trách 

n ' r A , A n s A 
nhiçm va dong gop chung vao nhung no 1rc quoc gia ye bao vç moi truong bien, 
dáo bang thtng hành dng cii th& thi& thirc. 

Dánh giá tInh hinh thirc hin Nghj quyt s 36-NQ/TW cüa Ban Chip hành 
Trung hung, Nghj quyt s6 26/NQ-CP cüa Chinh phi; huy dng sr hqp tác và các 
ngun 1rc phic vii phát trin bn virng kinh th bin; d xut các djnh huàng chiên 
hxçic, giãi pháp mâi nhm thrc hin Co hiu qua Chin luçic phát frin bn vng 
kinh tê biên Vit Nam dn nàm 2030, tam thin dn nãm 2045. 

Trin khai th chuc cac hoat dng tao  thành mQt chui các sr kin huâng 
irng Tun 1 Biên va Hãi dâo Vit Nam trong tháng 6 nàm 2022 nhãm tang hiu 
qua truyn thông, thu hut sir quan tam và tham gia cüa cong  dng. 



2 

2. Yen cu: 

Các hoat dng, sir kin hi.thng üng L MIt tinh k' nim Ngày Dai  dwng th 
giài, Tun 1 Bin va Hái dão Vit Nam näm 2022 và Din dan Phát triên ben vng 
kinh t bin Vit Nam näm 2022 phái 1ng ghép duqc vi các hoat dng, sr kin, 
hOi nghj qu6c t din ra tai  Vit Nam nhAm gop phn quáng bá thwmg mai,  xüc 
tin du tu cho dja phiwng däng cai t chi'xc, dAy manh  các hoat dng truyên 
thông, hgp tác cüa Bô vâ dja phuang. 

Phân cong trách nhim cii th cho thng so, ngành, da phixang trong vic t 
ch(rc L MIt tinh kSr nim Ngày Dai  ducmg the giói, TuAn 1 Bin và Hãi dáo Vit 
Nam näm 2022 và Din dan Phát trien bn virng kinh t bin Vit Nam näm 2022. 

Ph6i hqp chit  chê vOi BO Tãi nguyen và Môi tnthngte chüc các boat dng 
truyen thong htrcmg ung Ngay Dai  ducmg the gioi, Tuan le Bien va Hai dao Viçt 
Nam 2022 và Din dan Phát trien b&n ving kinh t bin Vit Nam dam báo hiu 
qua, thiet th%rc, dAy manh  yeu t6 cong ngh, phtrcing thrc truyn thông mOi trong 
các nOi  dung, hoat dOng. 

Các hoat dOng thu ht duqe sir quan tam và tham gia tIch crc cUa các cAp, 
các ngành, dja phuing, các M chüc, doanh nghip và dông dáo cOng dng. Tao  diu 
kin cho mçi t churc, cá nhân và cOng  dng thirc hin quyen và nghia viii tham gia 
bão v môi truOng biên và hái dáo bAng nhfrng vic lam cii th& thiet thirc. 

II. NQI DUNG CAC HOAT DQNG 
, . 9 • * . . , . • 

1. To chirc Le Mit tinh ky niem Ngay Du diro'ng the glol, Tuan le Bien 
và Hal dão Vit Nam nàm 2022: 

a) Thai gian: Lüc 19 giO 30 phüt, ngày 11/6/2022 (Thu Bay). 

b) Dja dim: Quang thnmg Tháp Nghinh Phong, thành ph6 Tuy Hôa. 

c) Ni dung chirong trInh: 

- Don tiep di bieu. 

- Chucing trinh ngh thi4t chào mrng (khoáng 3 tit mic ca ngçxi v bien 
dâo; thOi hrçmg khoâng 15 phüt); 

- Tuyên be 1r do, giOi thiu dai  bieu; 

- Phát bieu khai mac  L MIt tinh cüa Deng chI TrAn Heng Ha - Uy vien 
Ban ChAp hành Trung uong Dáng, BO trithng BO Tài nguyen và Môi truOng; 

- Phát bieu chi dao,  djnh huOng cüa Deng chi TrAn TuAn Anh - Uy viên Bô 
Chinh tn, TruOng ban Kinh t Trung ucmg; 

- Phát bieu huOng üng ciia Dng chI TrAn Hfru The - Phó Bi thu Tinh ñy, 
Chü tjch UBND tinh Phü Yen; 

- Phát bieu cüa dai  din t6 chirc Qu6c té ti Vit Nam; 

- Chucmg trInh ngh thut chào ket; 

- Kt thüc L MIt tinh. 
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A d) Thanh phan tham diy: 

- V phIa các co quan Trung lro'ng và di biu cüa các tinh, thành ph 
trrc thuc Trung rnnig: 

+ Lânh dao  Dãng, Nba. rn.rOe: Dng chI Tr&n Tun Anh - Uy viên BO Chinh tn, 
Tru&ng ban Kinh tê Trung ung. 

+ LàIIh dto Ban Kinh th Trung uong, Ban Tuyên giáo Trung ucmg, Ban 
Dan 4n Trung uong, Van phông Trung rnmg Dáng. 

+ Lãnh dto Ui ban Khoa hçc, Cong ngh và Môi trixông, U' ban Kinh t 
cüa Quôc hOi. 

+ Lãnh dao  Bô Tài nguyen và Môi trung; Lãnh dao cac B, Ban, nganh 
hen quail, Mat tran to quoc Viçt Nam, cac to chuc chinh tn, - xa hQl. 

+ Lãnh dao các don vj lien quan trc thuc Ban Kinh th Trung i..wng, B 
Tài nguyen và Môi trtx?Yng. 

+ Lành dao  Trung tam Nhit di Vit Nga — Bô Quc phông. 

+ BI thu Tinh iy,  Chü tich UBND tinh và Lãnh dao các Sâ: Tài nguyen và 
Môi tnthng, Cong Thucing, Van hóa Th thao và Du ljeh, Nong nghip và Phát 
trien nông thôn, K hoach va Du tu cüa 07 dja phucing yen bin khu virc Nam 
Trung BO:  Dà N&ng, Quáng Nam, Quáng Ngäi, BInh Djnh, Khánh Hôa, Ninh 
Thun, BInh Thun. 

+ Dai din Thu?ing trtrc Tinhüy, Thành u và Lath dao  các SÔ: Tài nguyen 
va Môi tnthng, Nông nghip và Phát trin nông thôn, Van hóa Th thao và Du ljch 
cüa 20 tinh, thành ph trirc thuOc  Trung ucmg có bin (ngoai 7 tinh khu vrc Nam 
Trung bO). 

- Lath dao mOt s doanh nghip, tp doàn kinh t lan; các chuyên gia du 
ngành trong lTnh vrc kinh th bin, môi trithng. 

- Các ciru chin binh Doân tàu không s6. 

- Dai din các t chic qu& t ti Vit Nam: Ngan hang Th giài (WB); 
Chucing tnInh Phát trin Lien Hçip Quc (UNDP); Ngân hang Phát trin Châu A 
(ADB); T chüc Giáo due, Khoa hoc và Van hóa Lien Hçip Quc (UNESCO); T 
chüc Qu6c t v Báo tn Thiên nhien (WWF). 

- Dai din các co quan thông thn, báo chI Trung irong và dja phuong. 

- V phIa tinh Phil Yen: 

+ Thu?ing trirc Tinh 'Ciy, HDND tinh, UBND tinh, Uy Ban Mt trn T quc 
Vit Nam tinh Phi'i Yen; các Dng chI trong Ban Thung vi Tinh üy, Doàn Dai 
biu Qu6c hôi tinh. 

+ Các dng chI nguyen Thu?mg tlVc Tinh us'; nguyen Lãnh dao UBND tinh 
phi trách linh vrc bin hái dão, kinh t bin; các Anh hung Lrc hrçmg vu trang 
nhân dan. 
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+ Dai din Lãnh do các sâ, ngành; cac t chirc chInh tn - xà hOi  tinh; Lãnh 
dao UBND các huyn, thj xa, thành ph6; Lirc luçmg vil trang, doanh nghip, quail 
clthng nhân dan, doàn viên thanh niên. 

ti) Co quan chü trI: B Tài nguyen và Môi tnthng và UBND tinh Ph Yen. 

2. Ti chfrc Din dan Phát trin bn vfrng kinh t bin Vit Nam näm 2022: 

a) Thai gian: Lüc 08 gi?i 00 phüt— 12 gii 00 phi'it, ngày 12/6/2022 (Chü nht). 

b) Ba dim: Trung tam HOi ngh PYTOPIA (Ngà 4 ctuông Trn Phil — 
Hung Vucmg, thành ph Tuy Hôa). 

c) Ni dung: 

- Don tip dai  biu, giài thiu chucing trinh và dai  biu tham dir Din dan; 

- Phát biu khai mac  Din dan cUa Dng chI Trn Tu.n Anh - Uy viên BO 
ChInh trj, Tnthng ban Kinh t Trung ucmg; 

- Phát biu chào mrng cila Dng chI Pham Di Ducing - Uy viên Ban Chip 
hành Trung ucmg Dãng, BI thu Tinh üy Phil Yen, Trix&ng Doàn Dai  biu Qu6c hOi 
tinh Phil Yen; 

- Phát biu cüa Dng chI Trn Hng Ha - Uy viên Ban Chap hành Trung 
ucmg Dãng, BO lnrOng BO Tài nguyen va Môi trithng; 

- Tham 1un cüa các BO,  ngành Trung ung: Nông nghip và Phát trin 
nông thôn, Giao thông vn tâi, Van hóa Th thao và Du ljch, Cong Thiwng, Trung 
tam Nhit dâi Vit Nga - Bô Qu6c phông; 

- Tham 1un cüa các dja phuang: Phil Yen, Dà Nng, Hãi Phông, Ba Rja-
Vüng Tàu; 

- Tham luan  cüa co quan nghien ciru, nhà khoa hçc; 

- Tham 1un cüa Tp doàn D.0 khI qu6c gia Vit Nam; 

- Tham 1un cUa T6ng Cong ty Hang hâi Vit Nam; 
• A A P A A • A A , 

- Phat bieu be mac  cua Dong chi Tran Tuan Anh - Uy vien B Chmh tr!, 
Tnning ban Kinh th Trung hang; 

A - Ket thuc 1191 ngh; 

- L k k& K hoach hqp tác giüa UBND tinh Phü Yen và Trung tam Nhit 
dài Vit Nga - BO Quic phông. 

d) Thanh phan tham dii: 

- V phIa các co quan Trung irong và dii biu cüa các tinh, thành ph 
tryc thuc Trung iro'ng: 

+ Lãnh dao  Dáng, Nhà nithc: Dng chI Tr&n Tun Anh - Uy viên Bô ChInh 
ti-j, Trithng ban Kinh t Trung hang. 

+ Lành dao  Ban Kinh t Trung hong, Ban Tuyên giáo Trung ucmg, Ban 
Dan 4n Trung ucmg, Van phông Trung ucrng Dãng. 



+ Lânh dao US' ban Khoa hQc, Cong ngh và Môi triIng, US'  ban Kinh t 
cüa Quc hôi. 

+ LAnh dao  Bô Tài nguyênvà Môi trithng; Lành dao  các  BO,  Ban, ngành 
lien quan, Mt trn to qu6c Vit Nam, các t chirc chInh tn - xã hOi. 

+ Lãnh dao  các don vi lien quan trirc thuOc  Ban Kinh t Trung ucmg, BO 
Tài nguyen và Môi tnthng. 

+ LAnh do Trung tam Nhit d&i Vit Nga — Bô Quc phông. 

+ BI thu Tinhüy, Chü tich UBND tinh va Lãnh dao các S: Tài nguyen và 
Môi trtthng, Cong thucmg, Van hóa Th thao và Du ljch, Nông nghip và Phát 
tnin nông thôn, K hoach và Du tu cUa 07 dja phrning yen bin khu virc Nam 
Trung BO:  Dà Nng, Quáng Nam, Quáng Ngãi, Binh Djnh, Khánh Hôa, Ninh 
Thun, Bmnh Thun. 

+ Dai din Ththng trtrc Tinhüy, Thành uS' và Lãnh dao  các So: Tài nguyen 
va Môi tnthng, Nong nghip va Phát trin nông thôn, Van hóa Th thao và Du 
ljch cUa 20 tinh, thãnh ph trrc thuOc  Trung uong có bin (ngoài 7 tinh khu vic 
Nam Trung bO). 

- Lath dao mt s6 doanh nghip, t3p  doàn kinh t iOn; các chuyên gia dâu 
ngành trong linh vrc kinh t bin, môi trtràrng. 

- Dai din các t chirc quc t ti Vit Nam: Ngan hang Th giOi (WB); 
Chuong trmnh Phát trien Lien Hçip Qu6c (UNDP); Ngân hang Phát trin Châu A 
(ADB); To chüc Giáo dic, Khoa h9c va Van hóa Lien Hçp Quc (UNESCO); T 
chirc Quc t v Báo tn Thiên nliiên (WWF). 

- Dai din các co quan thông tn, báo chI Trung uong và dja phuong. 

- Ve phia tinh Phu Yen: 

+ Thithng trrc Tinh üy, HDND tinh, UBND tinh, Uy Ban Mt trn T qu6c 
Vit Nam tinh Phi' Yen; các Dng chI trong Ban ThuOng viii Tinh Uy, Doàn Dai 

A 9 bieu Quoc hoi trnh. 

+ Dti din Lãnh dao  các sO, ngành; các t chüc chInh trj - xã hOi  tinh; Länh 
A - I dto UBND cac huyçn, th xa, thanh pho. 

A I A 7 9 r A + MQt so doanh nghiçp cua trnh Phu Yen. 

(I) Co quan chü trI: Ban Kinh t Trung uong, Bô Tài nguyen và Môi trithng, 
Thih üy Phü Yen. 

* A A 3. Cac hot d9ng ben le: 

3.1. Triên lam tranh ãnh vphát trin kinh tl bin, môi trwông, các hInh 
ánh, các sãnphm than thin vó'i môi trtthng,  bin, dão...: 

a) Thôi gian: Lüc 07 giO 30 phüt, ngây 12/6/2022 (Chü nht). 

b) Dja dim: Khu virc sãnh cüa Trung tam HOi  nghj PYTOPIA Ngà 4 dithng 
Trn Phi — Hung Vucmg, thàth ph Tuy Hôa. 



6 

c) Ni dung: 
- Trung tam Truyn thông Tài nguyen và Môi truô'ng — Bô Tài nguyen và Môi 

tnrmg chü trI, phi hqp vó'i Si Tài nguyen và Moi tnxông, Sâ Van hóa The thao và 
Du 1ch, So Ke hoach va Dau tu, Trung tam Nbiçt tim Viçt Nga — BQ Quoc phong 
d xây drng K hoch chi tit, phân khu virc thing bay; phân trách nhim tirng dcm 
vj cr dai  din giói thiu, quáng bá san phm, mô hInh cho dai  biêu tham dr vao thai 
gian nghi giãi lao gifra bui cCia Din dan. 

- Sâ Tài nguyen và Môi thxlng có nhim vii chü tn, ph6i hçp vâi các co quan 
lien quan bó trI không gian, sp xp vj trI phi't hçip cho cac san phm tnrng bay. 

- San ph.m truing bay gm: 

+ Truing bay các tranh ãnh v bâo v dai  duong xanh, tài nguyen thiên 
nhiên, môi tnrmg bin dâo Vit Nam; tnrng bay các tranh ánhv phát trinkinh 
te vung duyen hai Nam Trung BQ... do Trung tam Truyen thong Tai nguyen va 
Môi truông — BO Tài nguyen và Môi tnthng chutn bj. 

+ Truing bay trin lam tranh, ãnh v bin dâo cüa tinh do Sâ Van hóa Th 
thao và Du ljch chun b. 

+ Giâi thiêu mô hInh, các dr an du ljch ion yen bin cüa các doanh nghip 
trên dja bàn tinh do Sâ Kê hoach và Du tu thirc hin. 

+ Tnmg bay tranh ânh cac h sinh thai bin ciia tinh do Trung tam Nhit 
dói Vit Nga — B Qu6c phông thirc hin. 

32. T chác hort d3ng trng cay xanh 4ii khu vyc tháp Nglzinh Phong, 
thànhphô TuyHôa: 

a) Thôi gian: Khoâng 16 gii 30 phiit, ngày 11/6/2022 (sau khi kt thüc 
S •fl A S 5 9 0 

buoi lam viçc giva Ban Kmh te Trung ucrng va Ban Thuong vii Tmh uy). 

b) Dja dim: Khu virc Qung truô'ng Tháp Nghinh Phong, thành ph Tuy HOa. 

c) Thành phn tham diy: 
- Doàn giám sat cüa Ban Kinh th Trung ucing. 

- Thuàng trrc Tinh üy, HDND, UBND tinh; các Dng chI trong Ban Thu?mg 
vi Tinh üy tham dir bui lam vic v&i Doàn giám sat. 

d) Phân cong nhim vtl: 
- Co quan chü tn: UBND tinh Phü Yen. 
- Don vj thrc hin: UBND thành ph Tuy Hoà chü tn, ph6i hqp vci S& Tài 

nguyênvà Moi tnuOng, Tinh doan, Cong ty C phn Môi truthng Do th Phü Yen 
thrc hiçn. Cac nhim viii chi tiet duiçic trmh bay tal mite  IV. 

3.3. TrEng rfrng ngIp mn tqi khu vrc Dm O Loan, huyn Tuy An: 
a) ThM gian: Ngày 03/6/2022 (Thu Sáu). 

b) Dja dim: Khu virc  D&m O Loan, huyn Tuy An. 

c) Phân cong nhim vy: S Nong nghip Va Phát trin nông thôn chñ tn, 
phoi hcp voi UBND huyçn Tuy An to chuc thirc hiçn. 
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4. Các ho3t dng khác: 

4.1. Hoit d3ng Truyn thông: 

a) Ni dung: Tuyên truyn, di.ra tin các boat dng din ra trong Tun 1 
Biên va Hái dão, Din dan Phát trin bn vüng kinh t bin Vit Nam t chirc tai 
tinh Phñ Yen. 

b) Thô'i gian: Trong su& thai gian Tun 1 Bin va Hái dáo Vit Nam, 
Din dan Phát triên ben vUng kinh tê biên Vit Nam to chcrc t?i  Phü Yen (dir kin 
tr ngây 01-15/6/2022). 

c) Phân cong nhim viii: S Thông tin và Truyn thông chii trI, phi hccp 
vri các ca quan thông tan, báo chI thirc hin. 

4.2. Hoit d5ng don tip, miii corn than m(it: 

a) T chfrc môi corn than mat dai biu dir L MIt tinh: 

- Thi gian: Lüc 18 gi 00 phiit, ngày 11/6/2022 (sau khi kt thüc 1 trng 
cay xanh tai  khu vrc Quãng trithng tháp Nghinh Phong). 

- Dja dim: Tai  Nba hang AROMA, thành ph Tuy Hoà. 

b) T chü'c mô'i corn than mat dai biu dir Din dan kinh t bin: 

- Thvi gian: Ltic 12 gi 00 phiit, ngãy 12/6/2022 (sau khi k& thñc Din dan). 

- Dja dim: Ti Trung tam HOi  nghj PYTOPIA, bt tn 02 khu virc: 

+ Khu vrc 1: Di vci di biu Lãnh dao  Dáng, Nba nithc; Länh dao  các Bô 
ngành Trung i.rcmg (Bt Truing, cac Thur tnràng và the chute danE tixong duong); 
Lãnh dao  cUa 27 tinh, thành ph trirc thuc Trung uong (BI thir, Phó BI thu, Chü 
tjch, Phó Chü tjch UBND tinh); Thuàng trirc Tinh üy, HDND tinh, UBND tinh, 
Uy ban Mit trn To quôc Vit Nam tinh Phu Yen; Lãnh dao  Doàn Dai biêu Quôc 
hi tinh; cac dong chi trong Ban Thuàng vii Tinh üy. 

+ Khu vrc 2: Di vi d.i biu khác cüa các dcm vi thuOc  B, ngành, Trung 
irong; Lãnh dao  các Sâ, ngành cUa 27 tinh, thành phô trrc thuOc  Trung uang; 
Lãnh dao các sâ, ngành, dja phtrang cüa tinh Phü Yen; các co quan thông thn báo 
chi, các th chute, doanh nghip... 

III. KINH PHf THUC HIN 

- Kinh phi thixc hiên K hoach dime b tn tur ngân sách tinh, nguôn xã hi 
hóa và ngun hqp pháp khác. 

- Các don vj can cü nhim vi diuçic giao xây dirng d toán kinh phi chi tit 
gun S Tài nguyen va Môi truông tng hçp (chm nht trong ngày 03/6/2022). 

- S Tài nguyen và Môi tnthng chñ trI và phi hçp vii the co quan, don vi 
1p va thm djnh d toán kinh phi phn kinh phi ngân sách nhâ nuàc) dé tniên 
khai cac hoat dông theo quy djnh, gi:ni Sâ Tài chInh (tn.rOc ngày 05/6/2022) dé 
tong hçp trInh UBND tinh xem xét, quyêt djnh. 

- Tài chinh tham muu th,m djnh, trInh UBND tinh b trI kinh phi dam 
bão thirc hin các hoat dng (trurcc ngãy 07/6/2022). 
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IV. TO CHUC THIJC HIN 

1. S& Tài nguyen và Môi trurng: 
- Chü tn, phi hçip vâi Tang ciic Bin và Hãi dáo Vit Nam, Trung tam 

Truyên thông Tài nguyen và Môi truing thuc B Tài nguyen và Môi tnrông; dcm 
vi du m6i cüa Ban Kinh t Trung uang, Van phông Tinh ày, VAn phong UBND 
tinh và cac sâ, ngành, dja phuang lien quan chju trách nhim tham muu, cle xuât 
UBND tinh chun bj t6 chüc t6t các hot dng, sr kin din ra theo K hoach trên 
dja bàn tinh. 

- Chü tn lam du m6i lien h, don tip các don vj trirc thuOc  B Tài nguyen 
và Môi tru?mg và Lãnh do S& Tài nguyen và Môi trithng cüa 27 tinh, thành ph6 
trirc thuOc  Trung i.wng v d 1; chU tn, phi hcip các c quan, km vi lien quan dam 
bão tot Cong tác hu can ph1ic vii Lath dto Trung u(mg, Lãnh dao  cp tinh v dir. 

- Chun bj bài phát biu hu&ng (mg cüa Lãnh dao  UBND tinh tai  L MIt 
tinh Ngày dai duorng th giâi, Tun 1 Bin va Hái dão Vit Nam nAm 2022; chun 
bj bài tham lun (kern slide trInh chiu) cüa Lãnh dao  UBND tinh tai  Din dan 
Phát trin bn vüng Kinh t bin Vit Nam. 

- Chü trI, phôi hçp vâi các c quan, dcm vj lien quan xây dimng chi tit cac 
kjch bàn sau: 

+ Phi hcip Trung tam truyn thông thuc Bô Tài nguyen và Môi tru?mg 
xay dirng kjch bàn chi ti& cüa L MIt tinh, maket san kh&u bu6i L gui Sâ VAn 
hoá Th thao và Du lich. 

+ Phi hcrp VAn phOng UBND tinh, VAn phông Tinh ui', Tinh Doàn và các 
dcm vj lien quan xây dmng kjch bàn chi ti& tip dOn, dua don, An, a cüa các dai 
biu v dir; liiu r chi ti& trách nhim tung cci quan, cá nhân lam ctAu mi lien h 
d phiic vi vic tip dOn, hràng dan, h trq t1mng doàn dai  biu trong su& thii 
gian ye tham dir. 

A ' A A + Phoi hçip UBND thanh pho Tuy Hoa va cac dcm v lien quan xay dmng 
kjch bàn chi tit hoat dng tnng cay xanh tai  khu vrc tháp Nghinh Phong, thành 
ph Tuy HOa vào chiu ngày 11/6/2022. 

+ Phi hcip các &m vj lien quan cüa Ban kinh t Trung ucrng, VAn phOng 
Tinh uS' vâ VAn phOng UBND tinh xây dijng kjch bàn chi tit t chuc Din dan. 

+ Xay dmng lqch ban chi tiet to chuc Le ky ket giIxa UBND trnh va Trung 
tam Nhit dâi Vit-Nga. 

Hoàn thành các kjch bàn nêu trên, báo cáo UBND tinh chm nht 
trir&c ngày 05/6/2022. 

- Phi hçp vOi Van phOng Tinh uS', Van phOng UBND tinh 1p danh sách mai 
dai biu trong tinh tham dr các hoat dng L trng cay, L Mit tinh và Din dan kinh 
t bin; hoànthành báo cáo UBND tinh chm nht tru*c llh ngày 03/6/2022. 

- Chuan b ni dung ban ky ket Ke hoach hçp tac gnra UBND trnh Phu Yen 
và Trung tam Nhit dài Vit Nga - B Quc phong. 



- Chun bj the Ban T chüc, the khách môi di 1, lam Bang ten chüc danh 
c1 bàn, lam bin báo khu vrc cac dan vj dja phuang tham dir l. 

- Chü tn, phi hçp Van phông UBND tinh, Van phông Tinh u' chun bj t 
chtirc chu dáo miii cam than mt dai  biu: Vào kic 18 gi 00 phüt ngày 11/6/2022 
va vào lüc 12 giä 00 phit ngày 12/6/2022, ci th ti tiu mic 4.2 cüa Miic II. 

- Lam du m6i tip nhn kinh phi, quán li', sir d%ing, thanh toán Va quyêt 
toán kinh phi theo quy djnh; trong do liru r di vài ngu6n kinh phi xà hi hoá, 
yeu cu S& Tài nguyen và Môi trixOng chju trách nhim tip nhn kinh phi, tng 
hçip, quãn 1, si'r d%ing, thanh toán, quyt toán va xét duyt quy& toán theo dung 
quy dnh hin hành. 

2.VänphôngTinhüy: 

- ChuAn bj bài phát biu chào mmg cUa Bi tiur Tinh üy tai  Din dan Phát 
trin bn vi1ng Kinh t bin Vit Nam. 

- Xây dmg K hoach don tip và b6 fri phuang tin dua, don các dai  biu 
Lãnh dao  Bang, Ban Kinh th Trung uong, Ban Dan 4n Trung uclng, Van phOng 
Trung uang Dãng; Lãnh do Tinh u, Thành üy cña 27 dja phrnmg tham dir. 

3. Van phèng Doàn Bi biu Quc hi và HDND tinh: 

Chü frI lien h, dOn tip các dng chi là länh dao  U' ban Khoa hQc, Cong 
ngh va Môi tnthng, Ur ban Kinh t cña Quc hOi  v di,r l. 

4. Van phèng UBND tinh: 

- Xây dirng K hoach  dOn tip va b fri phuang tin dua, don các dai  biu 
là LAth dao  Nhà rnthc, ChInh phCi, Van phOng ChInh phi:i; UBND các tinh tham 
dir các hoat dOng;  các ding chi nguyen Thuàng trrc Tinh u, nguyen LAnh dao 
UBND tinh phi frách linh vrc bin, hAi dâo, kinh t bin; các Anh hing Lirc 
hrcng vu trang nhân dan. 

- Chü tn, phi hçp vài Van phOng Tinh u, Si Tài nguyen và Môi trithng 
1p danh sách vâ phát hành gi.y mi các dai  biu trong tinh tham d%r các hotdng: 
Le Trong cay tal  khu vrc thap Nghmh Phong, Le Mit trnh va Dien dan kinh te bien. 

9 ' p.. 'S 7 9 9 A A S 

- Chu tn, phoi hçip vrn Van phong Tinh uy, Sa Tai nguyen va Moi tnlang 
tMng nhtt mu giy mâi, phát hành gi.y mri cam dai  biu v dir. 

5. S& Van hóa, Th thao và Du llch: 
7 5 • A iS f 4. S - A 'S P7 5 

- Chu fri lien hç, don tiep cac dong chi la lath dao  B Van hoa, The thao va 
Du ljch Va các dan vj tic thuc BO;  LAth  dao  Si Van hOa Th thao và Du ljch cüa 
27 tmh, thanh pho tnirc thuçc Trung uang ye dr le. 

- Xây dmg K hoach, kjch bàn (co phn L và pMn Hi), dir toán kinh phi 
chi tit và chun bi toAn bO cong tác hu cAn lien quan phic vii, t chirc L Mit tinh 
k' nim Ngày Dai  duang th giâi, Tun 1 Bin vA Hãi dAo Vit Narn nAm 2022: 
lap dt san khau, am thanh, ánh sang, man hInh LED, frang trI san khâu; xây drng 

, A. • • A • sa do v tn, sap xep cho ngoi cho cac di bieu dir; dan chirang trmh (MC) cho Le 
MIt tinh và tit miic chuang trInh van ngh (mäi mOt so ca si gôc Phu Yen dang 
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boat clOng ngh thut tai  thành ph H Clii Minh)..., hoàn thành trir(rc ngày 
09/6/2022 d báo cáo lãnh do UBND tinh (Iwu :form, maket san khcu, bang ron 
do Sá Tài nguyen và Môi trwông có track nhiçm chám nhaAt  trwác ngày 04/6/2022 
cung c4p cho So' Van hoá, The' thao và Du 1/c/i). 

- Girn thiu MC dn chi.rcmg trinh cho bu& L Trng cay t?i khu vijc tháp 
Nghinh Phong t chirc chiu ngày 11/6/2022. 

- ChuAn bj các san pMm tnmg bay trin lam tranh, ánh... v bin dâo t?i 
khu virc Trung tam Hi nghj PYTOPIA. 

- Gicri thiu cac khách san  dang hoat dng trên dja bàn tinh cho cac da 
phucng lien h d hru trá. 

6. S& Nông nghip va Phát trin nông thôn:
• 

- Chu tn lien he, don tiep cac dong chi la lanh dao  Bc Nong nghiep va 
PTNT va các don vi trrc thuc B; Länh dao  Sâ Nông nghip và Phát trin nông 
thôn cüa 27 tinh, thành pM trirc thuOc  Trung uang v dr l. 

- Chü trI, pMi hçip vói UBND huyn Tuy An t6 chrc tr6ng thng phông 
rung ngap man  ti Dam 0 Loan, huyen Tuy An ngay 03/6/2022; phoi hqp Si 
Thông tin và Truyên thông và các cci quan lien quan d quay và phát song tWc 
tip (livestream) hoat dng trng cay trén các trang thông tin và ghi hInh, xây 
dimg bàn tin video dê phát iai tai buôi L MIt tinh và Din dan kinh t bin. 

7. So' Thông tin và Truyên thông: 
9 9 A A A F A P 9 - A A • 9 A 

- Chu tn lien he,  don tiep cac dong chi la lath do B Thong tin va Truyen 
thông các don vi trirc thuc BO v dir 1. 

- Chü trI, pMi hçip vâi cac cci quan thông tn, báo chI, Dâi Phát thanh và 
Truyen hrnh lam tot cong tac truyen thong cho toan b cac sir hçn ye trong rung 
ngp mn t?i  Dm O Loan, huyn Tuy An, trng cay xanh tai  khu vrc Quáng 
trumg Tháp Nghinh Phong, L Mit tinh k nim Ngày Dai  ducing th giài, Tun l 
Bin và Hái dáo Vit Nam nAm 2022 và Din dan Phát frin bn v&ng kinh t bin 
Vit Nam näm 2022; lu'u chju trách nhim chU tn, ph6i hcip các don vj lien quan 
quay và phát song trirc tip (livestream) hoat dng trng cay trên các trang thông 
tin và ghi hInh, xay drng bàn tin video d phát lai tai bui L Mit tinh và Din dan 
kmh te bien. 

- Chun bj, cp phát và quàn l the Báo chI (dóng du cüa Sâ Thông tin và 
Tmyn thông) d cp cho các dcm vj báo chi (khoáng 50 the); b tn dua dOn, an, 
& cho cac cci quan thông tan, báo chi ye tham dir. 

8. So' K hoach và Du tir: 

- Chñ fri lien h, dOn tip các dng chI là lath dao BO K hoach và Du ti.r 
va cac don vi trirc thuoc B; Lath dao  S& Ke hoach va Dau tu cua 05 tinh, thanh 
pM trirc thuOc  Tmng ucmg v dir l. 

- Vn dng các th chüc, doanh nghip tham gia, quáng bá cac san phm, 
A 9 P mo hinh phat tnen krnh te bien. 
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9. S& Tài chInh: 

- ChÜ trI lien h, don tip các dng chI là lãnh do Bô Tài chInh và các don 
vi tnrc thuôc B v dir l. 

- Can cit K hoch ducic duyt, trên co sâ d nghj cña S Tài nguyen và 
Môi tm0ng và khã nãng can dôi ngân sách, tham mini UBND tinli xem xét, b trI 
du toán kinh phi (phn kinh phi ngân sách nhà nixOc) d thklc hin K hoch nay 
theo quy djnh hin hành. 

10. S&Yt: 

Sâ Y t xay dirng k hotch và b trI nhân lic thirc hin cong tác so, cp 
citu và phong chéng djch Covid-19 tai  cac dja dim din ra các hoat dng ciia sir 
kiên. To chitc các doàn kim tra cong tác dam báo v sinh an toàn thrc phm tii 
cac khách san, nhà hang, Co sO' kinh doanh thirc phâm... 

11. S& Ngoi vii: 

- ChÜ trI lien h, don tip các dng chI là lânh do B Ngoi giao các don 
vi tnxc thuôc Bô v d l. 

- Chü trI, phi hçip vói Van phOng UBND tinh trong vic don tip các dti 
biu là khách quc t. 

- Xây dimg K hoach don tip dai  biu khách quc t; chu,n bi phiên dich viên. 

12. Các S&: Cong Thuo'ng, Khoa h9c và Cong ngh, Giao thông vn tãi: 
ChU trI lien h, dOn tip cac dng chI là lãnh dao  B, &m vj trirc thuc B và Lãnh 
dao các sO' lien quan cüa các tinh, thành ph trirc thuOc Trung ixong ye dv l (nêu 
co); thirc hin cac nhim vi khác theo sr phân cong cüa UBND tinh. 

13. Tinh doàn: 

- Chü tn lien h, don tip các dng chI là lãnh dao  Trung uong Doàn và the 
don vj trirc thuc Trung iro'ng Doàn v dir l. 

- Chi dao  the co sO' Doàn tai  các dja phuong to chirc dông bat  ra quân lam 
v sinh môi truO'ng tai  eác xa, phuO'ng, thj tthn nhân sij kin din ra trên dja bàn 
tinh d huâng irng Ngày Eti duong th giO'i, TuAn l Bin và Hãi dão Vit Nam 
nàm 2022 tai  d'a phuong, don v. 

- B tn tInh nguyen viên phi hcip vO'i Van phông UBND tinh, SO' Tài nguyen 
và Môi tnthng tip don dai  biu, hithng dn dai biu dir L Trng cay, L MIt tinh, 
Din dan kinh t bin và các buôi mO'i corn than mat theo khu vuc dime sap xêp. 

- Huy dng 200 doàn viên, thanh niên tham dir trng cay xanh yen bin tai 
khu virc xung quanh Tháp Nghinh Phong (hc l6già 30phtt, ngày 11/6/2022) Va 
dir L MIt tinli k' nim Ngày Dai  duong th giâi, Tuân l Bin và Hái dáo Vit Nam 
nàm 2022 (hc 19 già 00 phtt, ngày 11/6/2022 tqi Quáng trwàng tháp Nghinh 
Phong, thành ph Tuy Hôa). 

- B trI tInh nguyen viên t?i  các khu vrc dai  biu lu'u trñ d huó'ng dn dti 
biu v nhftng thông tin, dja dim t chirc cáe ho,t dng. 
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14. Cong an tinh: 
- Chü tn lien h, don tip các dng chI là lãnh dao  B Cong an các don vj 

trirc thuc BO v dir l. 
- Cong an tinh chü tn, phôi hçip vOi BO chi huy quân sr tinh, BO chi huy BO 

A • A S 9 A 9 9 9 A P 

dçn bien phong trnh xay dimg ke hoach, bo tn lirc ltrçmg dam bao cong tac an ninh 
A S A P A 9 • A A 9 A S • A 

trat tr, phong chong chay no ti cac da diem co to chirc hot dung cua sir kiçn; 
các khách san,  nhà nghi cO dai  biu ô; dam bâo an toàn cho du khách; diu ti& 
giao thông dam báo an toàn, thông su& tai  các tuyn du&ng vào các dja dim din 
ra cac hoat  dOng cña sv 

kin. 

- B tn xe dn &ràng cho các d6ng chi lãnh dao  Dãng, Nhà nirOc, ChInh phü. 

- Phân lung giao thông tai  khu vrc th chi'rc L Trng cay, L MIt tinh k 
nim Ngày Dai  ducmg th giói, TuAn l Bin và Hái dáo Vit Nam nàm 2022 (lic 
l6già 00phüt, ngày 11/6/2022 tgi Quáng trwàng tháp Nghinh Phong, thànhph 
Tuy Hôa). 

15. B Chi huy Quân siy tinh: 
9 9 A A A P S A 9 

- Chu tn lien hç, don tiep cac dong chi la lanh dao  BQ Quoc phong don vl 
trixc thuOc  Bô v d%r li 

- Chii trI, ph6i hqp vâi các don vj lien quan dam bão tuyt di an toàn khu 
vrc t chrc L MIt tinh, Din dan và các dja dim liru trá ciia Làrth dao  Dàng, 
Nhà mràc, Chinh phü. 

9 9 A 9 5 5 9 9 A A S A P - Chu tn cong tac ra mm, dam bao tuyt doi an toan khu vrc to chirc Le Mit 
tinh, Din dan và các dja dim km trü cüa Lãnh dao  Dáng, Nba nithc, ChInh phü. 

- Phi hçip vOi Cong an tinh trong cong tác bão v An ninh khu virc t chüc l. 

16. B Chi huy Bô di Biên phông tinh: 
9 5 • A A P • A A P 5 A S 

Chu fri lien hç, don tiep cac dong chi la lath dao  BQ Quoc phong don vl 
trirc thuOc  BO v dir l; ph6i hçip Cong an tinh va cac lc hrqng lien quan dam báo 
cong tác an toàn an ninh. 

17. Din hyc tinh: Dam bâo ngun din cho các hoat dOng t churc L MIt 
tinh k nim Ngày Dai  duong th giOi, Tun l Bin và Hái dáo Vit Nam näm 2022 
(tai Quáng tnthng Tháp Nghith Phong); Din dan Phát trin bn vtTrng kinh t 
bin Vit Nam nàm 2022 (tai Tnung tam HOi  nghj PYTOPIA); hot dng tnng 
cay xanh tai  Quang tnthng tháp Nghinh Phong. 

A •fl 9 

18. Uy ban Mt tr3n To quoc Viçt Nam tinh: 

- Chü tn lien h, don tip các dng chi là lãnh dao  Uy ban Trung uong Mt 
trn T qu6c Vit Nam và các don vj thuc Uy ban v dir l. 

- Chi dao  các doàn th và t chirc chinh fri - xà hOi  phát dng và t chirc 
chui hoat dng huàng üng Tun l Bin và Hái dão Vit Nam nàm 2022 trên dja 
bàn tinh. 
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19. B nghj Ban Tuyên giáo, Ban Dan vn Tinh üy: Chü td lien h, don 
tip các dng chI là länh dao  Ban Tuyên giáo Trung uang, Ban Dan 4n Trung 
ircmg và các thm vj trirc thuOc Ban v d 1. 

• A • A • A - 7 A • A A A • 20. Be ngh Hçi Lien hicp Phii nir tinh, Hçi Nong dan tinh, H9i Ngiroi 
• 7 • A A 'P S • A A P , A , s 

cao tuoi tmh, Lien doan Lao dQng tmh: Chu tn lien hç, don tiep cac dong chi la 
lãnh dao  Trung uong HOi,  lãnh  dao  Lien doàn Lao dng Vit Nam và các don vj 
tnxc thuOc v dir l. 

21. Co quan Báo, Dài Phát thanh và Truyên hInh Phil Yen: 
- Thông tin rng räi các hoat dOng hir&ng irng Nga.y dai  diwng th giri, 

Tun l bin dáo Vit Nam nàm 2022 trên Báo, dài, Dài Phát thanh và truyn hmnh 
tinh PhU Yen. 

A

- Cr phóng viên tham dr và dtra tin trên Báo, dai, truynhmnh tinh tAt ca các boat 
dQng Tuan le bien dao Viçt Nam nam 2022 tren da ban tmh ttl ngay 01-15/6/2022. 

- Tang cu?mg xây dirng và phát sOng các chuyên d, chuyén miic tuyên 
truyên ye Tu&n l biên dão Vit Nam nãm 2022. 

22. UBND thành ph Tuy Hôa: 
- T chic in và treo c phuOn, bang ron tuyên truyên Tun l Bin và Hài 

dão Vit Nam näm 2022 doan tr San bay Tuy HOa v nth t chirc 1 và các tuyn 
di.rO'ng chInh tren dja bàn thành ph6 Tuy HOa (lien h Sâ Tài nguyen và Môi 
truOng dê drnyc cung cap maket). 

- Co k hoch dam bâo v sinh môi trtthng xanh, sach,  dçp các tuyên dumg 
chInh cüa thành ph& bãi bin Tuy HOa Va ti khu vrc Quang tnthng Tháp Nghinh 
Phong trtiac, trong va sau ngay to chixc le; co ke hoach hem tra, dçn dçp vç srnh 
môi trithng thành ph& 

- Chü trI, ph6i hçxp vài Cong ty Cphn Moi trun g Do thj Phü Yen xay 

d1rng Ke hoch chuan b san khau, bang ron, bo tn ban ghe ngoi cho cac dai  bieu 
dr l trng cay và các cOng tác hu can phic vi cho hot dng trông cay xanh tai 
khu vtjc xung quanh Thap Nghinh Phong (vj trI, hO trng, nuàc tuâi, bang ten, 
ding cxi. trong cay ...). Ve  k!ch  ban chi tiet le trong cay do So TNMT xay drng, 
MC dn chucrng trInh do S& Van hoá, Th thao và Du ljch giâi thiu. 

- Huy dng 100 ngthi tham dr L MIt tinh k nim Ngày Dai  duang th 
giài, TitAn 1 Bin va Hãi dão Vit Nam nAm 2022 (lüc 19 già 30 phzt, ngây 
11/6/2022 tgi Quáng trzthng Tháp Nghinh Phong, thànhph Tuy Hôa). 

- B tn hà V sinh di dOng,  s.p xp vi trI du xe, phân cong bO phn quãn 
l' trong thii gian diñ ra L MIt tinh k' nim Ngay Dai  duong th giói, Tun l 
Bin và Hài däo Vit Nam nãm 2022. 

23. UBND các huyn, thj xä, thành phô: 
- Chi dao  thirc hin cong tác tuyên truyn, c dng trtrc quan (phithn, pano, 

bang ron) v kS'  nim Ngày Dai  throng th giâi, TuAn l Bin và Hãi dáo Vit Nam 
nãm 2022 tren dja bàn. 
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S A #5 h A n . ,. , . , 

- Tang cuong cong tac tuyen truyen ye báo vç mm trucmg, d?.c  biçt la giam 
thiu sir d%ing tii nilon, d th1ra sü d%ing mOt  lan. 

- Lath dao  UBND và Phông Tài nguyen vâ Môi trumg tham d Chixang trmnh 
L MIt tinh kSr  nim Ngày Dai  ducing th giói, Tun 1 Biên và Hâi dáo Vit Nam 
näm 2022 (vao hc 19 gi& 30phit, ngày 11/6/2022 tgi Quáng tnf&ng Tháp Nghinh 
Phong, thành M Tuy Hôa). 

24. Cong ty C phii Môi trirô'ng Do thj Phü Yen: Phi hçTp vâi UBND 
thành ph6 Tuy Hôa trin khai k hoach trng cay xanh ti khu virc xung quanh 
Tháp Nghinh Phong. 

v. CAC NQI DUNG KIIAC 

- D dam báo tin d thirc hin và ngun kinh phi, d nghj các c quan d.rçic 
giao thim vi có trách thim xây drng K hoach và d%r toán kinh phi chi tiêt gi:ri 
v Sór Tài nguyen và Môi trixing theo th&i gian yêu cu. 

- Các S& chü dng lien h vth các B, Sâ cng ngành cüa các tinh, thành 
ph6 mcii tham dr d tng hcp danh sách, thông tin di biu và giri v Si Tài 
nguyen và Môi tru&ng tnic ngày 05/6/2022 d t6ng hçp. 

- Giao ding chi Phó Chü tjch Thung trc UBND tinh Lê Tn H chi clao 
cong tác truyn thông; phát biu tham 1un tai  Din dan kinh t bin t chirc vào 
ngày 12/6/2022. 

- Giao dng chi Phó Chü tjch UBND tinh H Thj Nguyen Tháo chi dao 
cong tác nOi  dung, chucing trInh, kch ban cüa L Trông cay, L Mit tinh và Din 
dan kinh t bin; theo döi, chi dao  don dc thrc hin K hoach. 

- Giao,
dng chi Phó Chü tch UBND tirih Dào M5 chi dao  cong tác h.0 

can, khanh tiet, chucing tnnh van nghe cua Le Mit tinh. 
, , p 1 

Trong qua trInh triên khai thic hin Kê hoach nay, nêu có vithng mac, kjp 
thi có vAn ban gfri v Sâ Tài nguyen và Môi trithng ct t6ng hçp, d xut, báo 
cáo UBND tinh xem xet, giái quyk/. c 

(Gin kern Danh sach (di- kien) dgi bieu m01 tham dr) 

Noi nhimn: 
- Bô Tai nguyen và Môi trithng; 
- TF.Tinh üy, U.HDND tinh (b/c); 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban Tuyên giâo Tinh ui', Ban Dan vn Tinh uS'; 
- VP Tinh uS'; VP DBQH Va HBN]) tinh; 
- UBMTTQVN tinh và các Hi doàn the tinh; 
- Các S&, ban, ngành; 
- UBND các huyn, th xã, thành pho; 
- Cty CP Môi trithng do thi Phü Yen; 
- Cty Din 1rc Phii Yen; 
- Báo Phá Yen, Dài PTTH Phá Yen; 
- VPUBND tlnh: CVP, các PCVP, 

các PhOng, Trung tam; 
- Liru: VT, KT, To, Thm. 
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