UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số: 1159/SVHTTDL-VP
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại
dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải
đảo Việt Nam năm 2017.

Bình Thuận, ngày 26 tháng 5 năm 2017

Kính gửi:
- Phòng Quản lý Du lịch;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện,
thị xã, thành phố.
Theo tinh thần công văn số 1932/STNMT-CCBVMT ngày 17/5/2017 của Sở
Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi
trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm
2017. Thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng từ ngày 06/5/2017 đến tháng
7/2017.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa
và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể
sau:
1. Tuyên truyền các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển bền
vững tài nguyên thiên nhiên, môi trường biển, hải đảo thông qua các hoạt động của
đơn vị.
2. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Môi
trường thế giới năm 2017, chủ đề “Sống hài hòa với thiên nhiên”, Ngày Đại dương
thế giới, chủ đề “Đại dương của chúng ta, tương lai của chúng ta” và Tuần lễ Biển
và Hải đảo Việt Nam năm 2017, chủ đề “Vì tương lai của chúng ta”: Ra quân làm vệ
sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh
mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước, trồng cây xanh, làm sạch biển và các khu sinh
thái biển; tăng cường các hoạt động làm xanh – sạch – đẹp cơ quan, đơn vị; thăm hỏi,
động viên cán bộ, chiến sỹ, đồng bào đang sinh sống tại các bãi ngang và hải đảo có
nhiều khó khăn…và gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 29/5/2017
(qua Phòng Quản lý Du lịch).
3. Treo thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị (nội dung thông
điệp, khẩu hiệu gửi kèm theo).
4. Giao Phòng Quản lý Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp kế
hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương

Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 của Ngành gửi Sở Tài
nguyên và Môi trường trước ngày 30/5/2017; triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt
động đến các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp kết quả hoạt động báo
cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/6/2017.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Phòng Quản lý Du lịch, các đơn vị
trực thuộc, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT. (Nh).
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