
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

Số:         /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       06  

                      
Nam Định, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 

và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 

 

Thực hiện văn bản 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, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Nam Định xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về 

quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan 

đến biển, đảo; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc, tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống 

của nhân loại. 

- Nâng cao ý thức dân tộc của mỗi người dân Việt Nam nói chung và 

người dân tỉnh Nam Định nói riêng đối với việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ 

quyền, quyền tài phán và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên biển của Tổ quốc; nâng 

cao ý thức khai thác, sử dụng bền vững và bảo vệ tài nguyên môi trường biển, 

đảo, chung tay hành động vì đại dương phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo 

tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển; quảng bá thành tựu, thành quả 

cùng những kinh nghiệm từ phát triển kinh tế biển, đảo của đất nước và của tỉnh 

Nam Định. 

- Góp phần phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 26/NQ-

CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 

năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của 

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược 

phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045; Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 05/12/2018 của Tỉnh ủy 

Nam Định thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 

18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển vùng kinh tế 

biển giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 81/KH-UBND 

ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU 

của Tỉnh ủy. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động tại Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 01/6 đến 

ngày 08/6) hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6) năm 2022 phải 
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được tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới chính quyền các cấp, các ban, ngành, tổ 

chức chính trị - xã hội và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

- Các đơn vị, địa phương căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt 

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

năm 2022, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; lồng ghép các hoạt động bảo vệ môi 

trường vào các chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa 

phương. 

II. NỘI DUNG 

1. Tập trung tổ chức thông tin, tuyên truyền toàn diện các vấn đề liên quan 

đến biển, đảo trên cơ sở nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương và Hướng dẫn số 35-HD/BTGTW ngày 31/12/2021 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022, gồm: 

- Tuyên truyền về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt 

Nam trên biển theo luật pháp quốc tế. 

- Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

luật pháp quốc tế về biển, đảo. 

- Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; tài nguyên, 

môi trường biển, đảo. 

- Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045; phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo vệ môi 

trường biển, bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển, chủ động ứng 

phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu 

nạn trên biển. 

- Đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế biển. 

- Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. 

2. Từ ngày 15/5/2022 đến ngày 15/6/2022 đồng loạt tổ chức các hoạt động 

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

2022, trong đó tập trung vào những hoạt động cụ thể sau: 

- 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 2022 theo 

hướng hiệu quả, sáng tạo, mạnh dạn đổi mới trong các phương thức, hình thức 

truyền thông, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng 

mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng. Chủ đề Ngày Đại dương thế giới năm 

2022 là “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương” và chủ đề của Tuần lễ Biển 

và Hải đảo Việt Nam năm 2022 là “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với 

bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”. 

- Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền (khuyến khích sử 

dụng các vật liệu thân thiện với môi trường) tại trụ sở cơ quan làm việc, nơi 

công cộng, khu du lịch biển, các đường phố chính đông người qua lại... nhằm 

nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, 
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nghĩa vụ tham gia bảo vệ chủ quyền, bảo vệ môi trường biển, đảo, phát triển các 

ngành kinh tế biển góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn 

với bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm 

nhập mặn, sạt lở bờ biển, thiên tai, đồng thời bảo đảm sinh kế của người dân địa 

phương ven biển. 

- Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm, phát thanh truyền hình, đưa tin 

bài về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường 

biển, hải đảo theo hướng phát triển bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

- Tăng cường kiểm soát thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải, rác 

thải nhựa ven biển; khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng, bàn giao các 

công trình bảo vệ môi trường biển phục vụ lợi ích của cộng đồng. 

- Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường biển như dọn vệ sinh rác thải 

tại các khu vực: bờ kè biển, khu du lịch, khu neo đậu, cảng cá, chợ đầu mối ven 

biển, vườn quốc gia; tổ chức trồng cây xanh chắn xói lở bờ biển. 

- Rà soát những vấn đề tồn tại trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương nhằm từng bước khắc phục những tồn 

tại, hạn chế trong phát triển bền vững kinh tế biển. Tiếp tục thực hiện hiệu quả 

các nội dung tại Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 12/5/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ ban 

hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 

số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 

16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 

18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển vùng kinh tế 

biển giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo và Kế hoạch số 11/KH-

UBND ngày 04/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hành động quản lý rác 

thải nhựa đại dương đến năm 2030. 

- Lựa chọn và khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình của 

ngành, địa phương có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ tài nguyên và 

môi trường biển. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa 

phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo 

Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, 

theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với 

các ngành liên quan, chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh công tác thông 

tin tuyên truyền và phổ biến các quy định của pháp luật về đánh bắt hải sản trên 

biển, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. 
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3. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ điều 

kiện thực tế của đơn vị, địa phương tổ chức, chỉ đạo, triển khai các hoạt động 

thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế 

giới năm 2022. Ủy ban nhân dân các huyện ven biển: Giao Thủy, Hải Hậu, 

Nghĩa Hưng xây dựng kế hoạch tuyền truyền cụ thể, tổ chức, chỉ đạo, triển khai 

các hoạt động ở quy mô cấp huyện và cấp xã ven biển. 

4. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định tăng cường thời 

lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt 

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

năm 2022. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ 

đạo, triển khai kế hoạch tới các tổ chức cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền 

và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày 

Đại dương thế giới năm 2022 trên cơ sở kế hoạch, chương trình phối hợp đã 

được ký kết với Sở Tài nguyên và Môi trường. 

6. Thông tin, tài liệu truyền thông về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 

và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ http://monre.gov.vn; Tổng cục Biển và 

Hải đảo Việt Nam, địa chỉ http://vasi.gov.vn; Trung tâm Truyền thông tài 

nguyên và môi trường, địa chỉ http://monremedia.vn.  

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện và báo cáo 

kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường, mẫu báo 

cáo theo phụ lục đính kèm) trước ngày 02/7/2022./. 

 

 Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

        PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

         Trần Anh Dũng       

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- UB MTTQ tỉnh và tổ chức đoàn thể; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh, VP UBND tỉnh; 

- Lưu VP1, VP3. 

 

 



 
 

Phụ lục 

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG  

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM  

VÀ NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI NĂM 2022 
(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày      /5/2022 của UBND tỉnh Nam Định) 

 

 
ĐƠN VỊ:................................... 

 

CỘNG HOÀ 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 2022      

 

............., ngày       tháng      năm 2022 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định 

 

Tên đơn vị: 

Địa chỉ: 

Tên người liên hệ:    Email:    Điện thoại: 

 

Các nội dung chính của báo cáo: 

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 2022. 

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): 

- Số các hoạt động diễn ra trên địa bàn: 

- Số người tham gia: 

- Tổng lượng rác thu gom, xử lý (tính theo m3 hoặc tấn): 
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- Tổng chiều dài, diện tích các khu vực công cộng, đường giao thông, bãi 

biển làm vệ sinh môi trường (km hoặc ha): 

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

- Số công trình bảo vệ môi trường được khởi công, khánh thành, bản giao 

đưa vào sử dụng: 

- 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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BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG  

TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM VÀ NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI NĂM 2022 

 

STT 
Tên hoạt 

động 

Kết quả đạt được 

Tổng số 

người 

tham gia 

Khơi 

thông 

cống 

rãnh, 

phát 

quang bụi 

rậm (m) 

Tổng số 

rác thu 

gom, xử 

lý (m3 

hoặc tấn) 

Vệ sinh khu 

vực công 

cộng, đường 

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) 

Chương trình 

tọa đàm, tập 

huấn, phổ 

biến kiến thức 

(khuyến khích 

trực tuyến) (số 

buổi) 

Khác… 

1           

2           

...           

 Tổng cộng          

 

Ghi chú: 

- Báo cáo nhanh (kèm hình ảnh) đề nghị gửi về địa chỉ email: phongbiennd2021@gmail.com. 

- Các đơn vị ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 02/7/2022; Bản 

mềm gửi về địa chỉ thư điện tử: phongbiennd2021@gmail.com. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường là đầu mối tổng hợp kết quả các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và 

Ngày Đại dương thế giới. 
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