
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TH Ia H’Drai, ngày       tháng       năm 2022 

Về việc tổ chức các hoạt 

động trong khuôn khổ Tuần 

lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 

và hưởng ứng Ngày Đại 

dương Thế giới năm 2022 

 

 
Kính gửi:    

- Các Phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

  
 Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 

1163/STNMT-TNKSN ngày 04/5/2022 về việc tổ chức các hoạt động trong khuôn 

khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới 
năm 2022; Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương  

- Căn cứ điều kiện thực tế, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thiết thực trong 
khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế 

giới năm 2022.  

- Các nội dung tuyên truyền đề nghị các đơn vị, địa phương nghiên cứu theo 

nội dung Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường (có gửi kèm theo Văn bản số 
2261/BTNMT-TCBHĐVN ngày 29/4/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông  

Căn cứ các khẩu hiệu tại Văn bản số 2261/BTNMT-TCBHĐVN ngày 

29/4/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn khẩu hiệu để tuyên truyền, 
phổ biến tới cán bộ và người dân biết về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và 

Ngày Đại dương Thế giới năm 2022 trên Trang thông tin điện tử và các phương 
tiện thông tin đại chúng. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo 
việc triển khai thực hiện hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày 

Đại dương Thế giới năm 2022 của các cơ quan, đơn vị để báo cáo Sở Tài nguyên 
và Môi trường theo quy định. 

4. Kết quả thực hiện tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và 
Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2022 của các đơn 
vị đề nghị gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng) trước 
ngày 26/6/2022 để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo theo quy 

định. 
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Báo các cơ quan, đơn vị biết, phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- UB MTTQ VN huyện và các đoàn thể huyện; 
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 
- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Bùi Văn Nhàng 
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