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BÁO CÁO
Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng
ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020
Thực hiện Công văn số 706/VPUBND-KTN ngày 18/5/2020 của Văn
phòng UBND tỉnh triển khai công văn 2556/BTNMT-TCBHĐVN ngày
13/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động Tuần
lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020
Sở Y tế Lai Châu báo cáo kết quả hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và
Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 cụ thể như sau:
1. Công tác chỉ đạo thực hiện:
Sở Y tế Lai Châu ban hành văn bản số 705/SYT-VP ngày 21/5/2020 về việc
triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng
ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020. Yêu cầu, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
triển khai, tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng
Ngày Đại dương thế giới năm 2020 với chủ đề “Đổi mới để phát triển bền vững
kinh tế biển Việt Nam ”, với mục đích đổi mới công tác xây dựng, thực hiện kế
hoạch của các bộ, ngành và địa phương nhằm cụ thể hóa các nội dung trong
Nghị quyết 26/NQ-CP.
2. Danh mục các hoạt động tổ chức:
- Tập trung triển khai một số nội dung, giải pháp tuyên truyền theo Hướng
dẫn số 117-HD/BTGTWngày 17/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về
công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020.
- Từ nay đến hết tháng 6 năm 2020, đồng loạt tổ chức các hoạt động Tuần
lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020
trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung vào những hoạt động cụ thể sau: 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 2020; Sáng tạo, mạnh
dạn đổi mới trong các phương thức truyền thông, tuyên truyền, ứng dụng công
nghệ, kết hợp các kênh thông tin, hình thức trực tuyến, mạng xã hội; Tổ chức
treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam với
chủ đề “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam” và hưởng ứng
Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 với chủ đề “Đổi mới vì một đại dương bền
vững” ở trụ sở cơ quan làm việc; Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm về
công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải
đảo theo hướng phát triển bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; Tổ chức các hoạt động có sự
tham gia của cộng đồng; phát động các phong trào thi đua tập trung, thu hút
cộng đồng đặc biệt là giới trẻ, phụ nữ như Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi
trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi
trường... Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng
đồng và doanh nghiệp có những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử
dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.
3. Chi tiết hoạt động:
- Mô tả hoạt động
Thời gian tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và
hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới trong tháng 6/2020.
Treo băng zôn, pano, áp phích, khẩu hiệu; Làm vệ sinh môi trường, phát
quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, chất thải; Trồng cây
hoặc chăm sóc cây xanh, cây cảnh; các hoạt động truyền thông giáo dục ý thức
giữ gìn và bảo vệ môi trường Xanh-Sạch-Đẹp tại cơ quan, đơn vị...
- Nơi diễn ra: Tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
- Mục đích: Kêu gọi, nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi
trường; Khuyến khích, tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ tài nguyên, bảo
vệ môi trường biển và hải đảo, nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên
chức và người lao động ngành y tế cũng như người dân và cộng đồng;
+ Phổ biến thông tin cho cộng đồng về tác hại của ô nhiễm không khí và lợi
ích của việc sử dụng các phương tiện công cộng đối với môi trường không khí.
+ Triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” với nội dung “Giải quyết ô
nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi phải
thực hiện thường xuyên, có sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động ngành y tế cũng như và của toàn xã hội”.
- Các vấn đề tập trung cần giải quyết
+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức của cán
bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành y tế.
+ Treo băng zôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về “Tuần lễ Biển và Hải đảo
Việt Nam” “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế
giới 05/6/2019, Ngày Đại dương thế giới 08/06/2019 ở trụ sở cơ quan, đơn vị....
+ Chiến dịch ra quân hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và
hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020: làm vệ sinh môi trường, thu
gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường có sự tham
gia của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành y tế.
+ Triển khai phong trào trồng cây xanh trong khuôn viên cơ quan, đơn vị
- Tác động với cộng đồng
Giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường sống do rác
thải nhựa gây ra đang tác động đến môi trường;

Cụ thể hóa chiến dịch hành động nhằm kêu gọi tất cả cộng đồng cùng
hành động trong việc giảm thiểu những chất độc hại ra môi trường không khí là
kiểm soát và giảm thải các nguồn chất thải gây ô nhiễm.
4. Kết quả các hoạt động
Thông qua các hoạt động tuyên truyền, nhìn chung cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động trong ngành có ý thức bảo vệ môi trường, vệ sinh thu
gom phân loại rác thải, chất thải, nhổ cỏ, quét dọn lá cây giữ gìn đơn vị luôn
sạch đẹp thân thiện với môi trường
- Số các hoạt động diễn ra tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức của cán
bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành y tế cũng như cộng đồng về
mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày
Đại dương Thế giới năm 2020.
+ Triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” với nội dung “Giải quyết ô
nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi phải
thực hiện thường xuyên.
+ Tổ chức chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường tại khuôn viên trụ sở
các cơ quan, đơn vị, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra
môi trường, khuyến khích các hoạt động tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa, có
sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành y tế.
+ Phát động phong trào trồng cây xanh trong khuôn viên cơ quan, đơn vị.
+ Tổ chức treo băng zôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về Tuần lễ Biển và
Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 ở những
nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người
qua lại nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng
thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm
cụ thể, thiết thực.
- Số người tham gia: 1.927 người
- Tổng lượng rác thu gom, xử lý khoảng: 19,8 m3
- Tổng chiều dài, diện tích được làm vệ sinh môi trường: 9.150 ha.
- Tổng số cây xanh được trồng mới và chăm sóc: 586 cây xanh được
chăm sóc, cắt tỉa cành tại các đơn vị.
- Số công trình bảo vệ bảo vệ môi trường được khởi công, khánh thành,
bàn giao đưa vào sử dụng: không.
- Tổ chức tuyên truyền thông qua các buổi giao ban tại các đơn vị: 24 buổi.
- Tổng số băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền: 17 cái.
- Các hoạt động truyền thông, truyền hình: bài viết, phóng sự, tuyền
truyền: 05 bài (lồng ghép).

5. Đề xuất, kiến nghị: Không.
Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam
và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Lai Châu./.
Nơi nhận:
- Sở tài nguyên & Môi trường (b/c);
- Ban Giám đốc Sở Y tế (b/c);
- Lưu: VT,VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ký bởi: Sở Y tế
Email: soyt@laichau.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Lai Châu
Ngày ký: 05-06-2020 08:37:20
+07:00

Nguyễn Thế Phong

