
UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập -Tự do- Hạnh phúc 

Số:         /HD-SGTVT 

V/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động 

trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải 

đảo Việt Nam và Ngày Đại dương 

thế giới năm 2022. 

Cao Bằng, ngày        tháng  6  năm 2022 

 

 

 

Kính gửi: Các phòng, ban và đơn vị trực thuộc Sở. 

Thực hiện văn bản số 1050/UBND-CN  ngày 06/5/2022 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, Sở Giao thông vận tải Cao Bằng 

(GTVT) phát động tổ chức hoạt động hưởng ứng Tổ chức các hoạt động trong 

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

2022 với chủ đề “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng 

sinh học và các hệ sinh thái biển” như sau: 

I. MỤC ĐÍCH: 

Nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho các cán bộ, công nhân, viên chức trong 

ngành GTVT thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường biển, đảo, 

phát triển bền vững kinh tế biển. 

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 củaViệt 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-NQ/TW của BCH 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. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

- 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.  

- Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích về các chủ đề nêu trên (khuyến 

khích sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường) ở nơi công cộng, các đường 
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phố chính, trụ sở cơ quan làm việc... 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN:  

Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 15/6/2022, đồng loạt tổ chức các hoạt động 

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

2022 trong phạm vi Sở GTVT. 

IV. TÀI LIỆU TUYÊN TUYỀN: 

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

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

Bộ Tài nguyên và Môi trường (http://monre.gov.vn); Tổng cục Biển và Hải đảo 

Việt  Nam (http://vasi.gov.vn);  Trung  tâm  Truyền  thông  tài  nguyên  và  môi 

trường (http://monremedia.vn). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở 

- Căn cứ nội dung nêu trên, các phòng, ban, đơn vị xác định nhiệm vụ 

trọng tâm, tầm quan trọng 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 củaViệt 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 trong hoạt động tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị mình và tổ chức thực hiện 

có hiệu quả. Đối với Thanh tra Sở, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ theo nội dung 

nêu trên, thực hiện tuyên truyền theo nội dung Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 

2022 đã được Giám đốc Sở phê duyệt. 

-  Lồng ghép hoạt động tuyên truyền với việc triển khai thực hiện nhiệm 

vụ chuyên môn trong cơ quan đơn vị mình. 

-  Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền 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 trước ngày 01/7/2022 của đơn vị (qua Văn phòng Sở) để 

tổng hợp báo cáo theo quy định. 

2. Giao Văn phòng Sở 

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện việc 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 của Sở GTVT. 

- Lựa chọn các bangzon, pano, phướn, tài liệu tuyên truyền để trưng bày 
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tại trụ sở cơ quan và các trục đường chính. 

- Duy trì thư viện tài liệu phổ biến pháp luật và cơ sở dữ liệu về văn bản 

pháp luật trên cổng Thông tin điện tử Sở GTVT Cao Bằng. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động về Sở Tài nguyên và Môi trường, 

UBND tỉnh và cơ quan chuyên môn cấp trên trước ngày 05/7/2022. 

Trên đây là Văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ 

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 của 

Sở GTVT Cao Bằng, đề nghị các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở nghiêm túc 

thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- Văn phòng Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Phòng QLVT&PTNL; 

- Phòng KHKT&QLGT; 

- Ban QLBTĐB; 

- Trung tâm Đăng kiểm; 

- Cổng thông tin điện tử Sở GTVT; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 
 

Đàm Đức Văn 
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