
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-STC 

 

Đà Nẵng, ngày     tháng  6   năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam,  

hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020  

Thực hiện Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND thành 

phố về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo 

Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020 trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng; Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển, 

Hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020, cụ thể như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

a) Nâng cao nhận thức của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động 

và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo. 

b) Tăng cường ý thức trách nhiệm của đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa 

thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam, nhất là phát triển bền 

vững kinh tế biển, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên 

biển. 

c) Góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam thiện chí, có trách nhiệm cao 

trong xây dựng, bảo vệ, củng cố, phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với các 

quốc gia có liên quan trên Biển Đông; chủ trương giải quyết những tranh chấp trên 

Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có Công 

ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982). 

d) Đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động của các thế lực thù địch, phản 

động, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng vấn đề liên quan đến 

biển, đảo Việt Nam làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các mối quan hệ 

đối ngoại của Việt Nam. 

2. Yêu cầu 

a) Toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở được 

tuyên truyền, phổ biến về đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo. 

b) Nội dung hoạt động tuyên truyền đúng đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt 

Nam; đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, 

đơn vị; tránh hình thức, lãng phí.  
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II. CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN  

1. Chủ đề 

a) Ngày Đại dương thế giới năm 2020 với chủ đề “Đổi mới vì một đại dương 

bền vững”. 

b) Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 với chủ đề “Đổi mới để 

phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”.  

2. Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 đến hết tháng 7 năm 2020. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng và tương đương triển khai quán triệt đến công chức, 

viên chức, người lao động thuộc Sở nội dung Chương trình hành động số 28-

CTr/TU ngày 18/02/2019 của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 8 (Khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của 

Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 

36-NQ/TW và Luật Biển Việt Nam. 

2. Văn phòng thực hiện tuyên truyền Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 

của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 

số 36-NQ/TW và Luật Biển Việt Nam trong văn bản Ngày pháp luật tháng 6/2020; 

đồng thời lựa chọn khẩu hiệu và treo khẩu hiệu tuyên truyền về Biển và Hải đảo Việt 

Nam phục vụ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2020 

tại trước cửa ra vào 02 tầng 7, 8 Trung tâm Hành chính thành phố. 

3. Phòng Tin học và Thống kê thực hiện tuyên truyền chủ đề Tuần lễ Biển 

và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2020 trên trang thông tin điện 

tử của Sở; thực hiện đăng tải các nội dung tuyên truyền của Đài Phát thanh - 

Truyền hình Đà Nẵng và Báo Đà Nẵng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng và tương đương triển khai đến công chức, viên chức, 

người lao động thực hiện Kế hoạch này. 

2. Văn phòng chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan trong 

công tác triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi 

trường trước ngày 05/7/2020. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt 

Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020 của Sở Tài chính./. 
 

Nơi nhận:  
- UBND thành phố (để báo cáo); 

- Sở TN&MT (để theo dõi); 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VBĐT, VP. 

 

           KT. GIÁM ĐỐC 

                                PHÓ GIÁM ĐỐC 

          

  

 Nguyễn Thành Trung 
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