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HƢỚNG DẤN
Tổ chức các hoạt động hƣởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam”,
“Tháng hành động vì môi trƣờng” năm 2019.
Thực hiện Hướng dẫn số 70/HD-LĐLĐ, ngày 10/6/2019 của Liên đoàn Lao
động tỉnh Thái Bình về việc tổ chức các hoạt động “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt
Nam”; “Tháng hành động vì môi trường”; Hưởng ứng ngày Đại Dương và ngày Môi
trường thế giới. Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình hướng dẫn các Công đoàn cơ
sở triển khai thực hiện công tác tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên công nhân viên
chức lao động như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách
pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam để bảo vệ
các quyền và lợi ích quốc gia về kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt
Nam.
- Đẩy mạnh công tác thông tin và vận động cán bộ, đoàn viên, viên chức và
người lao động cùng hành động để giảm thiểu xả, thải những chất độc hại ra môi
trường trong sinh hoạt hàng ngày và trong quá trình sản xuất.
- Các hoạt động hưởng ứng được tổ chức theo hướng tiết kiệm, hiệu quả chú
trọng các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức
của đoàn viên công đoàn và người lao động.
II. CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN
1. Chủ đề:
- “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” hường ứng ngày Đại dương thế giới
08/6/2019 với chủ đề “Giới và Đại dƣơng” (Gender and The Oceans)
- “Tháng hành động vi môi trường” hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/ 6/
2019 với chủ đề: “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta” (Air Pollution)

2. Thời gian: Từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019 trên phạm vi toàn tỉnh.
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Đối với các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, hƣởng ứng
ngày Đại dƣơng thế giới năm 2019:
Các Công đoàn cơ sở cần tập trung triển khai một số nội dung, giải pháp tuyên
truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương với các nội dung chủ yếu
sau:
- Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đoàn viên công nhân, viên chức và người
lao động về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về
các vấn đề có liên quan đến biển, đảo Việt Nam, nhất là Nghị quyết Hội nghị Ban
chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tám (khóa XII) về chiến lược phát triển bền
vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khảng định chủ quyền của Việt Nam
với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển đảo Việt
Nam.
- Các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt
Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam. Tuyên
truyền về các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên cứu khoa học, biển đổi
khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí
hậu.
- Tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt
Nam; về những tấm gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động
phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
- Chú trọng công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, tiếp tục đấu tranh phản
bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt
Nam với các quốc gia có liên quan ở Biển Đông.
2. Đối với các hoạt động tổ chức Tháng hành động vì môi trƣờng hƣởng
ứng ngày Môi trƣờng thế giới năm 2019:
- Tập trung triển khai kế hoạch hành động Quốc gia về quản lý chất lượng
không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 theo phân công của Thủ tướng
Chính phủ tại Quyết định số 985A/QĐ-TTg, ngày 01/6/2016, trong đó chú trọng một
số giải pháp cụ thể sau:
- Công đoàn phối hợp với lãnh đạo nhà trường tăng cường kiểm soát khí thải

phát sinh từ các khu vực xử lý chất thải rắn nông thôn, làng nghề, cụm công nghiệp.
- Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, viên chức và người lao động tham
gia bảo vệ môi trường thông qua việc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng,
giảm khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông cá nhân, đặc biệt là tại thành
phố và các thị trấn.
3. Đồng loạt tổ chức các hoạt động hƣởng ứng “ Tuần lễ Biển và Hải đảo
Việt Nam”; “Tháng hành động vì môi trƣờng” năm 2019 trên phạm vi toàn tỉnh,
trong đó tập trung vào một số hoạt động sau:
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ Biển và
Hải đảo Việt Nam, chủ đề ngày Môi trường thế giới năm 2019.
- Tăng cường giám sát trong việc triển khai thực hiện phát triển bền vững. Chú
trọng phản biện các cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm các yêu cầu phát triển bền
vững; phối hợp với Mặt trận tổ quốc và tồ chức chính trị xã hội khác tại địa phương
tham gia giám sát vấn đề an toàn vệ sinh lao động tại địa phương và trong việc thực
hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
- Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ tại Thư ngỏ số 16/LĐCP, ngày 25 tháng 4 năm 2019; Phát động
Chiến dịch “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”. Tổ chức các lớp học giáo
dục về môi trường, khuyến khích người lao động hạn chế tiến tới cắt giảm tối đa sử
dụng các sản phẩm nhựa và túi nilon cũng như từ bỏ thói quen vứt rác bữa bãi.
- Tổ chức các 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; khuyến khích các hoạt động tái
chế, tài sản xuất và tái sử dụng chất thải nhựa.
- 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 khuôn viên cơ quan, đơn vị.
- Vận động các đơn vị chung tay xây dựng nông thôn mới, khuyến khích tồ chức
khởi công, xây dựng công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng như:
công trình xử lý nước thải, chất thải rắn, trồng cây xanh tại cơ quan, đơn vi; lồng ghép
việc phổ biến kiến thức về môi trường, lối sống xanh, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng
lượng, bền vững hệ sinh thái và tài nguyên đa dạng sinh học; hỗ trợ người lao động
trong các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện điều kiện làm việc, thực
hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

- Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng Tuần lễ Biển và
Hải đảo Việt Nam; Hưởng ứng ngày Đại dương thế giới và Tháng hành động vì môi
trường; Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2019 vớ chủ đề “Giới và Đại
dương” (Gender and The Oceans) “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”
(Air Pollution) ở các trụ sở cơ quan, đơn vị, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở,
tạo điều kiện để người lao động và doanh nghiệp thực hiện quyền và nghĩa vụ tham
gia bảo vệ môi trường Biển và Hải đảo bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực (Có
khẩu hiệu thảm khảo gửi kèm).
- Các Công đoàn cơ sở căn cứ vào điều kiện cụ thể để lựa chọn các hình thức
tuyên truyền phù hợp thiết thực, hiệu quả như: thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên
truyền viên, các phương tiện truyền thông đại chúng; mạng xã hội, trao đổi, tọa đàm;
tuyên truyền miệng, sách báo và tài liệu qua các hội nghị, đưa nội dung tuyên truyền
lồng ghép vào các hoạt động của tổ chức Công đoàn.
Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình đề nghị các Công đoàn
cơ sở căn cứ vào điệu kiện thực tế, chủ động phối hơp với các cơ quan, đơn vị, địa
phương tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt
Nam; Hưởng ứng ngày Đại dương thế giới và Tháng hành động vì môi trường;
Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2019; gửi báo cáo kết quả triển khai thực
hiện về Thường trực Công đoàn ngành trƣớc ngày 25/7/2019 (Theo mẫu báo cáo gửi
kèm Hướng dẫn này) để tổng hợp báo cáo Liên đoàn Lao độn tỉnh Thái Bình./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh;
- Các CĐCS trực thuộc;
- Lưu CĐN.

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
(kèm theo Hướng dẫn số: 58/HD-CĐGD, ngày 21 tháng 6 năm 2019
của Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình)
I. TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM HƢỞNG ỨNG NGÀY
ĐẠI DƢƠNG THẾ GIỚI NĂM 2019
1. Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc
2. Hoàng Sa - Trường Sa là máu thịt của Tổ quốc Việt Nam

3. Sử dụng bền vững nguồn lợi từ biển và đại dương là trách nhiệm của
chúng ta

4. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển
Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045

5. Giới và đại dương - Nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển bền vững
kinh tế biển Việt Nam.
II. THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƢỜNG VÀ HƢỞNG ỨNG NGÀY
MÔI TRƢỜNG THẾ GIỚI NĂM 2019

1. Hãy tham gia với chúng tôi để chống lại ô nhiễm không khí
2. Hãy thay đổi thói quen: Hương đến một nền kinh tế ít Cacbon
3. Rác là nguồn gây ô nhiễm môi trường- Hãy làm sạch rác ở mọi nơi
4. Trồng thêm cây xanh là thêm một hành động vì môi trường
5. Chung tay ngăn chặn ô nhiễm môi trường không khí.

MẪU BÁO CÁO KÉT QUẢ
“Tháng hành động vì môi trƣờng” năm 2019
ĐƠN VỊ
Số:

/

V/v báo cáo kết quả hoạt động hưởng ứng
„Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” và

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày tháng năm 2019

1. Công tác chỉ đạo thực hiện: Nêu rõ các Văn bản chỉ đạo triển khai “Tuần
lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” và “Tháng hành động vì môi trường” năm 2019.
2. Danh muc các hoạt động tổ chức “Thàng hành đông vì môi trường” và
“Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” (chú ý các hoạt động có quy mô lớn hoặc giải
quyết các điểm nóng về môi trường của đơn vị cần mô tả chi tiết, đánh giá kết quả
đạt được và việc duy trì trong tương lai)
3. Chi tiết hoạt động:
- Mô tả hoạt động
- Nơi diễn ra
- Mục đích
- Các vấn đề tập trung giải quyết
- Tác động với người lao động
4. Kết quả các hoạt động (biểu mẫu kèm theo):
- Số các hoạt động diễn ra trên địa bàn có sự tham gia của Công đoàn
- Số người tham gia
- Tổng lượng rác thu gom, xử lý (tính theo m3 hoặc tấn)
- Tổng chiều dài, diện tích các khu vực làm vệ sinh môi trường (km hoặc ha)
- Tổng số cây xanh được trồng mới và chăm sóc (tổng số cây hoặc ha...)
- Có phối hợp tổ chức các buổi mít tinh, cổ động, tập huấn, hội thảo, cuộc
thi
- Tổng 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 (nếu có)
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