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Thực hiện Công văn số 1165/STTTT-TTBCXB ngày 28/5/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải 

đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn tuyên truyền cổ động trực quan 

hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6 và 

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 như sau: 

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và 

chính sách, pháp luật của nhà nước về các đề liên quan đến biển đảo nhằm nâng 

cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ quyền biển đảo của Việt 

Nam, nhất là đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; trách nhiệm quản lý, 

bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo, tăng cường tiềm lực kinh tế, phát 

huy mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan ở Biển Đông. 

Tuyên truyền Nghị quyết 36-NQ/TW  ngày 22/10/2018 của 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; Quyết định số 930/QĐ-TTg 

ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ 

chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020. 

- Nâng cao nhận thức, hiểu biết về biển và đại dương, về biến đổi khí hậu, 

nước biển dâng, về phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường biển. 

II. CHỦ ĐỀ TUYÊN TRUYỀN 

Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của chủ đề Ngày Đại dương Thế giới 

năm 2020: “ Đổi mới vì một đại dương bền vững”; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt 

Nam năm 2020: “ Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”. 

III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

- 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 

V/v tổ chức tuyên truyền cổ động 

trực quan hưởng ứng Ngày Môi trường 

thế giới 5/6, Ngày Đại dương thế giới 

08/6 và Tuần lễ Biển và Hải đảo  

Việt Nam năm 2020, 
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- Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam 

- Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc 

- Vì một đại dương sạch không rác thải nhựa 

- Thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt 

Nam 

- Kinh tế xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam 

- Cùng hành động để bảo vệ và phục hồi đại dương 

- Đổi mới, sáng tạo để phát triển kinh tế biển xanh 

- Chung tay gìn giữ màu xanh của biển 

IV. KÍCH THƯỚC, MÀU SẮC, KIỂU CHỮ BĂNG-RÔN TUYÊN 

TRUYỀN  

1. Kích thước băng-rôn dọc: (2 x0,8m) 

2. Màu sắc: Nền màu xanh biển ( xanh dương), chữ màu trắng. 

3. Kiểu chữ: Chân phương, rõ ràng, dễ đọc từ ra 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Trung tâm Văn hóa –Thông tin và Thể thao thành phố: Thực hiện 

tuyên truyền trực quan bằng băng-rôn dọc tại các tuyến đường của thành phố. Số 

lượng 100 băng-rôn sử dụng hết 10 câu nội dung tuyên truyền theo hướng dẫn.  

2. UBND các xã, phường: 

 Tổ chức thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng-rôn, khẩu hiệu 

về Ngày Môi trường thế giới 5/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6 và Tuần lễ Biển 

và Hải đảo Việt Nam năm 2020 với số lượng  10 câu băng-rôn dọc tại các tuyến 

đường trung tâm của xã, phường, Trường học, Nhà Văn hóa, Cổng thôn, tổ dân phố 

văn hóa,Khu dân cư…  

Lưu ý: Sử dụng hết 10 câu nội dung tuyên truyền theo hướng dẫn. 

VI. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN 

          Thực hiện từ ngày 01/6/2020 đến ngày 15/6/2020. 

Đề nghị Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố 

và UBND các xã, phường chỉ đạo thực hiện. Đồng thời báo cáo kết quả thực 

hiện về Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 09/6/2020 để tổng hợp báo cáo 

theo quy định/. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT); 

- Trưởng phòng;              

- Lưu: VT,Trâm (04b)   
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