
UBND TỈNH BÌNH THUẬN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

     SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    
          Số: 997  /SVHTTDL-NVDL                   Bình Thuận, ngày 02  tháng 6  năm 2016   

 

    V/v tổ chức, tham gia các hoạt động 
   hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 
                        năm 2016 
            

    Kính gửi:   
- Các đơn vị trực thuộc Sở; 
- Ban quản lý các khu, điểm du lịch; 
- Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch. 

       

 Thực hiện Kế hoạch số 1782/KH-BCĐ ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Ban 
chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh về việc phối hợp tổ chức các hoạt động đảm bảo môi 
trường du lịch nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016 và Công văn 
số 724/UBND-KTN ngày 24/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc 
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 2016. 

 Để thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016 với chủ đề 
“Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta”, Ngày Đại dương thế giới với 
chủ đề “Đại dương là sự sống, là sức khỏe của con người” và Tuần lễ Biển và Hải 
đảo Việt Nam năm 2016 với chủ đề “Vì một Hành tinh xanh”,  Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở, Ban quản lý các khu, điểm du lịch, 
các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

 1. Hưởng ứng tham gia Lễ phát động chương trình "Chung tay hành 
động vì một môi trường du lịch xanh - sạch - đẹp" 

 1.1. Nội dung 

 - Phát động phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp, đồng 
thời tổ chức ra quân làm sạch vệ sinh môi trường tại cơ quan, đơn vị. 

 - Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu với nội dung tuyên truyền về bảo 
vệ môi trường phù hợp với chủ đề năm 2016 tại doanh nghiệp, đơn vị từ ngày 01/6 
đến 08/6/2016.  

 - Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch bố trí nhân viên và vận động du khách 
tham gia hưởng ứng Lễ phát động chương trình "Chung tay hành động vì một môi 
trường du lịch xanh - sạch - đẹp" và tham gia làm vệ sinh môi trường do UBND địa 
phương tổ chức. 

 1.3. Thời gian: vào lúc 6 giờ 15 ngày 04/6/2016. 

 1.4. Địa điểm:  

 - Tại Phan Thiết: Bãi biển Đồi Dương - Thành phố Phan Thiết. 

 - Tại Thị xã La Gi: Khu du lịch cộng đồng Cam Bình, thị xã La Gi. 
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 - Tại huyện Tuy Phong: Khu du lịch Bình Thạnh – huyện Tuy Phong. 

 2. Đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 
Ngày Môi trường Thế giới (ngày 05 tháng 6), Ngày Đại dương Thế giới (ngày 
08 tháng 6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 01 đến ngày 08 
tháng 6), cụ thể như sau: 

 - Tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức, hành động của cán 
bộ, nhân dân, người lao động hướng tới các hành vi sống thân thiện với môi trường; 
ngăn chặn tình trạng buôn bán trái phép động vật hoang dã đã và đang làm suy kiệt 
tài nguyên đa dạng sinh học, đe doạ sự sống còn của các loài động vật trên thế giới. 

 - Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến, làm sâu sắc 
hơn nhận thức đến từng cán bộ và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ và phát triển bền vững 
biển, hải đảo để có những hành động thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị 
tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cho sự phát triển bền vững của đất nước, 
cũng như công cuộc bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo của Tổ quốc; về công tác 
quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo hiện nay.   

 - Tổ chức mít tinh và các hoạt động cụ thể, thiết thực như: Ra quân làm vệ 
sinh môi trường, làm sạch bãi biển và các khu sinh thái biển; thu gom xử lý chất 
thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát 
nước; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư, cơ 
quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; tổ chức các phong trào văn 
hóa - xã hội làm thay đổi nhận thức, thói quen, lối sống trong cộng đồng theo hướng 
thân thiện với môi trường, ngăn chặn tình trạng buôn bán, sử dụng trái phép động 
vật hoang dã; xây dựng ý thức bảo tồn đa dạng sinh học biển; khai thác, sử dụng hợp 
lý các nguồn tài nguyên biển…  

 - Tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ, đồng bào đang sinh sống tại 
các bãi ngang và hải đảo có nhiều khó khăn...  

 - Chọn một xã, phường, thị trấn hoặc tại đơn vị làm điểm để tổ chức lễ phát 
động. Sáng ngày 05 tháng 6 năm 2016, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đồng loạt 
tổ chức Lễ mít tinh, diễu hành và ra quân xuống đường thu gom rác; khơi thông 
cống rãnh; trồng cây xanh; tuyên truyền vận động nhân dân ý thức bảo vệ môi 
trường, biển và hải đảo.  

 3. Lựa chọn và khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình của 
đơn vị, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường, 
bảo tồn đa dạng sinh học, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi 
trường biển, hải đảo. Đối với các trường hợp xuất sắc, lập hồ sơ gửi Ủy ban 
nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, trao tặng bằng khen và 
giải thưởng. 

 4. Trung tâm Văn hóa tỉnh: chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, cổ động bằng hình 
thức sử dụng xe thông tin lưu động phát thanh tuyên truyền trên các tuyến đường 
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chính trên địa bàn thành phố Phan Thiết với nội dung liên quan đến công tác bảo 
vệ môi trường nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016, Ngày Đại 
dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016. 

 5. Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường trên các kênh truyền thông của 
ngành nhằm phổ biến thông tin rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân trong tỉnh biết, 
hưởng ứng thực hiện. 

 6. Văn phòng Sở: Treo băng-rôn tại Cơ quan Sở có nội dung khẩu hiệu phù 
hợp với chủ đề năm 2016. 

 (Khẩu hiệu tuyên truyền gửi kèm). 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở, Ban quản 
lý các khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp du lịch nghiêm túc triển khai thực hiện 
và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Phòng 
Nghiệp vụ Du lịch)- Địa chỉ: số 86 Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết, Bình 
Thuận - điện thoại: 062. 3813958 - Email: nvdlbinhthuan@gmail.com trước ngày 
15/6/2016./. 

  

Nơi nhận:                                                  KT. GIÁM ĐỐC                          
- Như trên;              PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND thành phố Phan Thiết; 
- UBND thị xã La Gi; 
- UBND huyện Tuy Phong; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Hiệp hội Du lịch; 
- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở;                                     

- Lưu: VT, NVDL (Vũ).                 Võ Hoàng Tuyết Linh 
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THÔNG ĐIỆP TUYÊN TRUYỀN 

NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2016 
Chủ đề: Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta 

 

1. Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta. 

2. Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân. 

3. Bảo vệ môi trường là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. 

4. Bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống của chúng ta. 

5. Đa dạng sinh học là sự sống - Đa dạng sinh học là cuộc sống của chúng ta. 

6. Bảo tồn đa dạng sinh học bảo vệ cuộc sống của chúng ta. 

7. Bảo tồn động vật hoang dã – Không tiêu thụ động vật hoang dã, nguy cấp. 

8. Tiêu thụ động vật hoang dã làm suy kiệt tài nguyên đa dạng sinh học. 

9. Buôn bán động vật hoang dã đe doạ sự sống còn của các loài động vật 
hoang dã. 

10. Bảo tồn đa dạng sinh học góp phần phát triển kinh tế và an sinh xã hội. 

11. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá phải đi đôi với bảo vệ môi trường. 

12. Hành động hôm nay – An toàn cho tương lai. 

13. Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2016. 
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THÔNG ĐIỆP TUYÊN TRUYỀN NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI 

VÀ TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM NĂM 2016 
Chủ đề: “Vì một Hành tinh xanh” 

 

1. Bảo vệ đại dương - bảo vệ cuộc sống của bạn. 

2. Hãy nghĩ và hành động vì một đại dương xanh - một hành tinh xanh. 

3. Bảo vệ đại dương là bảo vệ cuộc sống của chính mình. 

4. Bảo vệ đại dương, bảo vệ tương lai. Bảo vệ đại dương - Hành động nhỏ, 
thay đổi lớn. 

5. Tất cả vì mộ t đại dương khoẻ mạnh. 

6. Quyết tâm hành độ ng vì mộ t hành tinh xanh. 

7. Bảo vệ đại dương - bảo vệ trái đất. 

8. Đại dương khỏe mạnh, hành tinh lành mạnh. “Healthy oceans, healthy 
planet” 

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

10. Sử dụng, khai thác, gìn giữ và tái tạo môi trường biển, hải đảo. 

11. Chung tay bảo vệ đại dương xanh. 

12. Tích cực hành động vì một đại dương xanh. 

13. Hướng ra biển, phát triển kinh tế biển để xây dựng đất nước. 

14. Phát triển kinh tế biển phải gắn liền với bảo vệ môi trường. 

15. Hãy hành động vì sự phát triển bền vững của Đại dương và hệ sinh thái 
biển. 

16. Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo 2016 
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