
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:  

V/v hưởng ứng Tháng hành động vì 

môi trường hưởng ứng Ngày Môi 

trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa 

dạng sinh học trên địa bàn tỉnh năm 

2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng  6  năm 2021 

 

 

 Kính gửi:   

   - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

   - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

 

Thực hiện công văn số 6089/UBND-VP ngày 02/06/2021 của UBND tỉnh về 

việc tổ chức các hoạt động thuộc Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày 

Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, 

thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tùy thuộc vào tình hình thực tế của 

dịch bệnh Covid-19 và tình hình cụ thể từng nhà trường để tổ chức hưởng ứng 

Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh năm 

2021 cụ thể như sau: 

1. Chủ đề: treo băng rôn tuyên truyền 

- Ngày Môi trường thế giới 05/6/2021, với chủ đề “Phục hồi Hệ sinh thái” 

(Ecosystem Restoration); 

- Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2021, với chủ đề “Chúng ta là một 

phần của giải pháp - Vì thiên nhiên” (We're part of the solution - For Nature).  

2. Nội dung  

- 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 2021 theo hướng 

tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh 

hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng. 

- 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 về biển, đảo; đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển 

kinh tế biển. 

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác 

chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường biển đảo cho cộng đồng; bảo vệ môi 

trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển, chủ động ứng phó với 

biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên 

biển; nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện 
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với biển; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy 

định; hợp tác quốc tế về những lĩnh vực liên quan đến biển, đảo… 

3. Hình Thức 

- Sáng tạo, đổi mới, đa dạng các phương thức truyền thông, tuyên truyền, 

ứng dụng công nghệ, kết hợp các kênh thông tin, hình thức trực tuyến, mạng xã hội 

nhằm truyền thông, tuyên truyền cho các nội dung, tư liệu và các hoạt động ý 

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

thế giới năm 2021. 

- 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. 

- Khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, các sở sở giáo dục chủ 

động tổ chức chiến dịch ra quân làm sạch môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác 

thải, không thải rác nhựa ra môi trường; khuyến khích thu chất thải nhựa, túi 

nilông tại các đơn vị, trường học…đặc biệt các đơn vị ven biển phát động phong 

trào thanh niên tình nguyện làm sạch bãi biển và các khu sinh thái biển, thu gom 

chất thải, rác ven biển, trồng rừng ngập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn 

chế sử dụng nguyên nhiên liệu sản sinh khí thải gây hiệu ứng nhà kính. 

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các 

đơn vị triển khai, thực hiện./. 

(Đính kèm công văn số 1758/BGDĐT-GDTC ngày 04/05/2021 của Bộ GDĐT) 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GDĐT (b/c); 

- Sở TNMT (ph/h); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP, TiếnNX. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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