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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 823 /SGDĐT-CTTT
V/v tổ chức các hoạt động hưởng
ứng Tuần lễ Biển đảo Việt Nam,
Ngày Đại dương thế giới năm
2018, Tháng hành động vì môi
trường, Ngày Môi trường thế giới
05/6 và Ngày Quốc tế đa dạng
sinh học.

An Giang, ngày 18 tháng 5 năm 2018

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện công văn số 1963/BGDĐT-KHCNMT ngày 16/5/2018 của Bộ giáo
dục và Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ biển đảo Việt Nam
và Ngày Đại dương thế giới năm 2018; thực hiện việc tổ chức các hoạt động “Tháng
hành động vì môi trường thế giới” hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6 và Ngày
Quốc tế đa dạng sinh học, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực
hiện một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Triển khai, quán triệt, phổ biến Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ
tướng Chính phủ nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về
môi trường; Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo (số 82/2015/QH13 ngày
25/3/2015); Quyết định số 373/2010/QĐ-TTg ngày 23/3/2010 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền vế quản lý, bảo vệ và phát triển
bền vững biển và hải đảo Việt Nam; Quyết định số 4175/QĐ-BGDĐT ngày 19/9/2011
của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án tăng cường công tác giáo dục về tài
nguyên và môi trường biển, hải đảo vào chương trình giáo dục các cấp học và trình độ
đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2011 – 2020. Phổ biến, tuyên
truyền, tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tuần lễ biển đảo Việt Nam và
Ngày Đại dương thế giới năm 2018 (từ ngày 01/6 đến 08/6/2018) với chủ đề: “Cùng
nhau chung giữ màu xanh của biển” (Keep Oeeans Blue)
2. Bằng nhiều hình thức phù hợp tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ,
giáo viên và học sinh các chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta
về các vấn đề liên quan đến biển và hải đảo; kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền,
thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyên biển, đảo, vùng
trời của Tổ quốc. Tiếp tục tuyên truyền những cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử và pháp
lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa;
các quy định của Pháp luật trong nước, các nước trong khu vực Biển Đông và quốc tế
về biển, đảo; các văn bản thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với
các quốc gia, các tổ chức quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo Việt
Nam.
3. Tuyên truyền, phổ biến, vận động, giáo dục cán bộ, giáo viên và học sinh nhằm
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động về vị trí chiến lược, tầm
quan trọng của biển, hải đảo Việt Nam; giáo dục nâng cao nhận thực về ứng phó với

biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học;
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,…
4. Phối hợp với các ngành chức năng, đoàn thể tại địa phương ra quân lao động,
vệ sinh, thực hiện phong trào trồng cây xanh, khai thông cống rảnh, bảo vệ nguồn
nước, giải quyết các vấn đề tồn đọng về môi trường trong khuôn viên trường học và
địa bàn dân cư.
5. Triển khai các mô hình, tài liệu, các hoạt động giáo dục về biển và hải đảo Việt
Nam, môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học thông qua việc giảng dạy tích hợp, lồng
ghép các kiến thức về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học đối với
con người và những việc cần làm để bảo vệ môi trường vào các môn học chính khóa
và ngoại khóa.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.
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