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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tây Hòa, ngày 17 tháng 5 năm 2022

V/v tổ chức các hoạt động trong
khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải
đảo Việt Nam và Ngày Đại
dương thế giới năm 2022

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện (3 khối);
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Tỉnh,
Trung ương đóng trên địa bàn huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Trên cơ sở Công văn số 1372/STNMT-BHĐ ngày 05/5/2022 của Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên về việc tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022;
Chủ đề của Ngày Đại dương thế giới năm 2022 (ngày 08 tháng 6) được
Liên hợp quốc lựa chọn là “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương” thể hiện
tầm quan trọng của các hoạt động phối hợp giữa các quốc gia và tổ chức giúp hồi
sinh đại dương, phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái, bảo tồn tài nguyên và
môi trường biển với mục tiêu phát triển bền vững;
Gắn với chủ đề nêu trên cùng với việc rà soát những vấn đề tồn tại trong
triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của
BCH Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tình hình thực tiễn; theo đó, Bộ Tài nguyên
và Môi trường xác định chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022
(từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6) là “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với
bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển” nhằm từng bước khắc phục
những tồn tại, hạn chế trong phát triển bền vững kinh tế biển ở nước ta.
Thực hiện Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 và Nghị
định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Bộ Tài
nguyên và Môi trường phối hợp với Ban kinh tế Trung ương, Tỉnh ủy Phú Yên tổ
chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại
dương thế giới năm 2022 tại tỉnh Phú Yên (từ ngày 07 đến ngày 08 tháng 6 năm
2022).
Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương,
tổ chức, cá nhân và người dân giúp phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái,
bảo tồn đa dạng sinh học, tài nguyên và môi trường biển với mục tiêu phát triển
bền vững; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện,
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn huyện, Chủ
tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải

đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 với các nội dung chính như
sau:
1. Tập trung tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; các quyền và lợi ích hợp
pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển,
đảo và đại dương; tài nguyên, môi trường biển, đảo; phát triển bền vững kinh tế
biển, trên cơ sở nội dung Nghị quyết số 36/NQTW của Ban Chấp hành Trung
ương và Hướng dẫn số 35-HD/BTGTW ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ban
Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh huyện,
tăng thời lượng phát sóng các nội dung về các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển
và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022.
3. Các cơ quan, đơn vị huyện, các cơ quan, đơn vị Tỉnh, Trung ương đóng
trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ điều kiện thực tế, tổ
chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và
Ngày Đại dương thế giới năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện
(qua phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) trước ngày 24/6/2022 để tổng
hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường đúng thời gian quy định.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện, Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị Tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị
trấn triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Huyện ủy (thay b/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử UBND huyện;
- Hệ thống điều hành gửi, nhận VB huyện;
- Lưu: VT, TNMT.
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