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UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:  49/KH-STNMT 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

      Bình Thuận, ngày   20   tháng  5  năm 2022  

 

KẾ HOẠCH  

Triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Biển 

 và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2022  

 

Căn cứ Công văn số 2261/BTNMT-TCBHĐVN ngày 29/4/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 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; 

Căn cứ Công văn số 1377/UBND-KT ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh 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; 

Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh Bình 

Thuận về việc phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2022 của các sở, ngành và Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 

2022; 

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động 

trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 

năm 2022, như sau: 

1. Mục tiêu 

Tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, ch nh sách, pháp luật của 

Nhà nước về bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đảo; vị tr , vai trò, tầm quan 

trọng của biển đảo và đại dương; tạo t nh lan t a trên diện rộng g p phần nâng cao 

nhận thức về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam.  

2. Thời gian triển khai các hoạt động  

Từ nay đến cuối năm 2022; trong đ  từ ngày 20/5/2022 đến 20/6/2022 tập 

trung tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển 

và Hải đảo Việt Nam năm 2022. 

3. Nội dung thực hiện 

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, 

ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố 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. 

- In và treo 01 băng rôn tuyên truyền Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ 

Biển và Hải đảo Việt Nam trước trụ sở cơ quan. 
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- Tổ chức in ấn và treo 150 cờ phướn tuyên truyền trên các tuyến đường 

ch nh trên địa bàn thành phố Phan Thiết với nội dung thông điệp phù hợp với chủ 

đề Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022
1
. 

- Phối hợp với Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hoạt động 

tuyên truyền Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam. 

- Sữa chữa pano tuyên truyền biển đảo tại thành phố Phan Thiết. 

- Phối hợp Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận, 

Trung tâm Công nghệ Thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên 

truyền về Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022. 

4. Kinh phí thực hiện 

 Nguồn kinh ph : Từ nguồn kinh ph  “Tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt 

Nam từ ngày 01 đến ngày 8 tháng 6” theo Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 

13/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022. 

5. Tổ chức thực hiện 

 - Phòng Biển và Hải đảo chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan chuẩn 

bị nội dung, căn cứ điều kiện thực tế triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực 

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

2022, đảm bảo tuân thủ Chỉ thị của Thủ tướng Ch nh phủ và các quy định của 

UBND tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- Đối với nhiệm vụ “Phối hợp với Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 

tổ chức tuyên truyền Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt 

Nam”: Giao Phòng Biển và Hải đảo cùng phối hợp với Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường và Đoàn khối Cơ quan và Doanh 

nghiệp tỉnh tổ chức hoạt động tuyên truyền Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại 

dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022. 

 Trên đây là kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và 

Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới của Sở Tài nguyên và Môi trường./. 

 

Nơi nhận:                                                                                 
- GĐ, PGĐ Sở - Đỗ Văn Thái; 

- Văn phòng Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng Biển và Hải đảo; 

- Lưu: VT, BHĐ. (Thư) 

   KT. GIÁM ĐỐC 

    PHÓ GIÁM ĐỐC     

 

 

 

 Đỗ Văn Thái 

                                           
1
 Không treo băng rôn ngang qua các tuyến đường trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 1296/SVHTTDL-QLVHGĐ 

ngày 24/5/2021 của Sở Văn h a, Thể thao và Du lịch. 



 

3 
 

 


		2022-05-25T11:26:34+0700
	Việt Nam
	Đỗ Văn Thái<thaidv@stnmt.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-05-25T13:43:09+0700
	Việt Nam
	Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận<stnmt@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




