UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:

405 /SGDĐT-GDMNTH

V/v tổ chức các hoạt động hưởng
ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày
quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại
dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải
đảo Việt Nam và Tháng hành động
vì môi trường năm 2021.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú Yên, ngày

14 tháng 6

năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố;
- Các trường, đơn vị trực thuộc Sở.
Theo Công văn số 1490/STNMT-MT ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên v/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021; Công văn số
1530/STNMT-MT, ngày 03/6/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên v/v
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam;
Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2021 được Chương trình Môi trường Liên
hợp quốc (UNEP) lựa chọn là “Phục hồi sinh Hệ thái” (Ecosystem Restoration)
Chủ đề ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 là “Chúng ta là một phần của
giải pháp – Vì thiên nhiên” (We’re part of the solution – For Nature). Thông điệp này
tiếp tục chủ đề Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 nhằm kêu gọi con người sống
hài hòa với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên đối với các vấn đề
toàn cầu về khí hậu, an ninh lương thực và nguồn nước, sinh kế bền vững cho người dân.
Ngày Đại dương thế giới (ngày 08 tháng 6 hằng năm) do Liên hợp quốc thông
qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn
nguồn tài nguyên biển và đại dương. Ngày Đại dương Thế giới năm nay với chủ đề “Đại
dương: Sự sống và sinh kế”, với thông điệp làm nổi bật sự đa dạng hệ sinh thái biển, lan
tỏa ý nghĩa của đại dương đối với hoạt động sinh kế của con người và nguồn của các loài
sinh vật trên Trái Đất.
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021 với chủ đề “Bảo vệ đại dương và
phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam”. Đây là một trong những mục tiêu đặt ra
nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính
phủ về 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.
Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa
dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, và Tháng
hành động vì môi trường năm 2021. Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn phòng
GDĐT các huyện, thị, thành phố, các trường, đơn vị trực thuộc Sở (sau đây gọi tắt là các
đơn vị), căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể của đơn vị, tổ chức chuỗi các hoạt động
từ tháng 5 đến hết tháng 7 năm 2021, hưởng ứng các ngày lễ trên theo hướng tiết kiệm,
hiệu quả, có tính thực tiễn, có tính lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cán
bộ, giáo viên, học sinh, học viên và cộng đồng, cụ thể như sau:
Quán triệt, phổ biến và triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh
học hướng đến phát triển bền vững; quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải
đảo Việt Nam, phát triển các ngành kinh tế biển nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư, tăng
cường tiềm lực kinh tế quốc gia, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của
Việt Nam trên Biển Đông.
Tăng cường các hoạt động tuyên truyền có sự tham gia của cộng đồng nhằm nâng
cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và cả cộng đồng về bảo vệ môi
trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển
bền vững. Hiện nay tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn
biến phức tạp nên cần căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức các hoạt động này phải phù
hợp với quy định hiện hành về phòng, chống dịch (sáng tạo, đổi mới cách thức thực
hiện, hình thức truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin) về chủ đề, thông điệp của
Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa
dạng sinh học năm 2021 theo hướng thực hiện mục tiêu kép, gắn với phòng, chống dịch
COVID-19. Các hoạt động tuyên truyền cụ thể như sau:
Tổ chức Lễ Mít tinh, ngày hội tái chế, ngày hội sống xanh, triển lãm, hội thảo, hội
nghị, tọa đàm (khuyến khích trực tuyến) về mục đích, ý nghĩa của Ngày Môi trường Thế
giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo
Việt Nam và Tháng hành động vì môi trường; tuyên truyền về công tác bảo vệ môi
trường, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý chất thải rắn, chất thải nhựa, ô nhiễm chất thải
nhựa trên đại dương, ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó đặc biệt chú trọng đến các
chủ đề của năm 2021 là “Chúng ta là một phần của giải pháp – Vì thiên nhiên” (We’re
part of the solution – For Nature)
Tổ chức treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề Ngày Môi trường thế
giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo
Việt Nam và Tháng hành động vì môi trường năm 2021 tại các trường học, khu vực

xung quanh trường học, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở các tổ chức, cá nhân và
cộng đồng biết và thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với
biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững bằng
những việc làm cụ thể, thiết thực;
Tăng cường đưa tin, bài viết, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, chương trình
cổ động, tuyên truyền về ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế
giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo
Việt Nam và Tháng hành động vì môi trường trên các trang tin, tạp chí, website của đơn
vị. Tập trung đưa tin, bài tuyên truyền về công tác bảo tồn đa dạng sinh học, tác hại của
của chất thải nhựa, túi ni lông đối với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe cộng
đồng; định hướng các biện pháp giảm thiểu phát sinh khí thải độc hại, giảm sử dụng, tái
sử dụng chất thải nhựa trong đời sống hàng ngày; vận động cán bộ, giáo viên, học sinh,
học viên thay đổi thói quen sử dụng túi nilon; giá trị và vai trò của đa dạng sinh học đối
với việc đảm bảo lương thực, thực phẩm, cung cấp dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe của
con người, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; vai trò thực hiện tiêu dùng
xanh, thân thiện với môi trường và chế độ ăn uống lành mạnh; tạo dư luận và áp lực xã
hội lên án hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo
tồn đa dạng sinh học.
Tiếp tục tích hợp lồng ghép các kiến thức, kỹ năng và những việc cần làm vào nội
dung chương trình môn học, các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động trải nghiệm sáng
tạo để bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh
học và phát triển bền vững.
Đẩy mạnh triển khai các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa cho từng cán bộ, giáo
viên, học sinh và học viên, từ đó lan tỏa tới cả cộng đồng nhằm bảo vệ môi trường, ứng
phó biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững như:
Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải,
không thải rác nhựa ra môi trường; khuyến khích các hoạt động thu gom chất thải nhựa,
túi ni lông tại đơn vị, trường học, các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các khu dân
cư; tái chế, tái sản xuất và tái sử dụng chất thải nhựa, đặc biệt tại các đơn vị ven biển như
làm sạch bãi biển và các khu sinh thái biển, thu gom chất thải, rác thải ven biển và trên
hải đảo, đặc biệt là rác thải nhựa, trồng rừng ngập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu;
Phát động phong trào đi bộ, đi xe đạp, sử dụng phương tiện giao thông công cộng,
hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân (ô tô, xe máy) để giảm thiểu nguồn gây ô
nhiễm không khí; phong trào trồng cây xanh trong các khu đô thị, khu dân cư; hạn chế
việc đốt chất thải nông nghiệp sau thu hoạch tại các khu vực nông thôn;
Khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế

sử dụng các nguồn nguyên nhiên liệu phát sinh nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính;
Bảo tồn và phát triển các giống vật nuôi, cây trồng bản địa, cây con dược liệu và
các tri thức truyền thống liên quan; khai thác bền vững tài nguyên sinh học; không buôn
bán, sử dụng các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm.
Tăng cường xây dựng các sáng kiến, giải pháp hiệu quả, các mô hình tiên tiến,
điển hình trong các cơ sở giáo dục về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo
tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững, trong đó tập trung vào việc
phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó
phân hủy, giảm thiểu phát sinh khí thải độc hại ra môi trường không khí, sử dụng bền
vững đa dạng sinh học gắn với hoạt động xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn
mới.
Phát hiện, biểu dương, khen thưởng và động viên kịp thời những cá nhân, đơn vị
có nhiều thành tích, đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên,
bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh
học.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ với ngành tài
nguyên và môi trường và các cơ quan truyền thông trên địa bàn nhằm triển khai thiết
thực, có hiệu quả Ngày Môi trường Thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại
dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Tháng hành động vì môi trường
năm 2021 và báo cáo kết quả triển khai (theo mẫu tại Phụ lục 2, 3) về Sở Giáo dục và
Đào tạo (qua Phòng GDMNTH), bản mềm gửi qua email: cttthssv@phuyen.edu.vn trước
ngày 25/7/2021.
Các khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế
giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam theo hướng dẫn tại Phụ lục 1a,1b kèm theo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TNMT Phú Yên;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDMNTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Ngọc Ái

Phụ lục 1a

KHẨU HIỆU TRUYỀN THÔNG NGÀY MÔI TRƯỜNG
THẾ GIỚI NĂM 2021
Hài hoà với thiên nhiên - Bảo tồn đa dạng sinh học.
Trái đất cần chúng ta! Hãy liên kết chống lại biến đổi khí hậu.
Hãy sử dụng đồ dùng từ vật liệu tái chế.
Đánh bắt hải sản sai cách là phá hủy cân bằng sinh học.
Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường.
Ô nhiễm môi trường từ việc sử dụng thuốc trừ sâu và các sản phẩm từ
nhựa.
7. Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đa dạng sinh học.
8. Đa dạng sinh học - Hành trình duy trì sự sống.
9. Đa dạng sinh học - Nhận thức đúng, hành động đủ.
10. Hành động vì thiên nhiên - Trách nhiệm của chúng ta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ĐƠN VỊ:………………………..

Phụ lục 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾGIỚI, NGÀY
QUỐC TẾ ĐA DẠNG SINH HỌC, NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI, TUẦN LỄ
BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM VÀ THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI
TRƯỜNG NĂM 2021
Kính gửi: ……………………………………………..
Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Tên người liên hệ:

Email:

Điện thoại:

1. Công tác chỉ đạo thực hiện:
Nêu rõ các Văn bản chỉ đạo của Quý đơn vị trên địa bàn triển khai các hoạt động hưởng
ứng các ngày lễ trên.
2. Danh mục các hoạt động tổ chức hưởng ứng: (chú ý mô tả chi tiết, đánh giá kết
quả đạt được và việc duy trì trong tương lai)
3. Chỉ 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):
- 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:
- Tống số băng rôn, phướn, 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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ĐƠN VỊ: ……………………………….
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN HƯỞNG
ỨNG CÁC HOẠT HƯỞNG ỨNG “THÁNG HÀNH
ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG” VÀ NGÀY MÔI
TRƯỜNG THẾ GIỚI
NĂM 2021
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Tổng
số
người
tham
gia

Tên
hoạt
động

Tổng
số
người
tham
gia

Vệ sinh khu Số công
vực công
trình
Tổng số cộng, đường BVMT
rác thu giao thông, khối
Khơi gom, xử bãi biển,
công,
thông
lý
(km hoặc ha) khánh
cống
(m3
thành,
rãnh,
hoặc
bàn giao,
phát
tấn)
số cây
quang
trồng và
bụi
chăm
rậm
sóc
(m)
(cây)
hoặc
ha)

Treo
băng
rôn,
khẩu
hiệu, in
tờ rơi,
poster
(chiếc )

Phát
Chương
thanh Trình tập
truyền Huấn, phổ
hình
biến kiến
(buổi)
thức (số
buổi/
hoặc
số
người
tham
dự)

Khác..

Phụ lục 1b

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM
phục vụ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt nam và Ngày Đại dương Thế giới 2021
I.
1.
2.
3.
4.

Chủ quyền biển đảo
Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc
Hoàng Sa -Trường Sa là máu thịt của Tổ quốc Việt Nam
Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc
Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam

II. Rác thải nhựa
1. Ngăn chặn ô nhiễm nhựa và khuyến khích các giải pháp đổi mới vì một đại

dương khỏe mạnh
2. Giảm rác thải nhựa, tăng màu sống xanh
3. Vì một đại dương sạch không rác thải nhựa
4. Chung tay hành động vì biển xanh không rác thải nhựa
5. Bảo vệ môi trường biển, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ
6. Chung tay gìn giữ màu xanh của biển
7.
III. Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam
1. Kinh tế xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.
2. Hãy hành động vì sự phát triển bền vững của đại dương và hệ sinh thái biển
3. Sử dụng bền vững nguồn lợi từ biển và đại dương là trách nhiệm của chúng ta
4. Thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam
5. Phát triển bền vững kinh tế biển - Không một ai bị bỏ lại phía sau.
6.
IV. Đổi mới vì một đại dương bền vững
1. Cùng hành động để bảo vệ và phục hồi đại dương
2. Bảo tồn hành tinh xanh, tạo nên sự khác biệt
3. Đổi mới vì cuộc sống dưới lòng đại dương
4. Đổi mới, sáng tạo để phát triển kinh tế biển xanh

