BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:4142

/BTNMT-TCBHĐVN

V/v tổ chức triển khai Chương trình truyền thông
về biển và đại dương đến năm 2030
(Quyết định số 729/QĐ-TTg)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2022

Kính gửi:
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngày 11/6/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 729/QĐTTg phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030
(Chương trình). Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ
quan liên quan và Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì hướng dẫn
triển khai Chương trình.
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các bộ,
cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung
ương:
1. Nghiên cứu Quyết định số 729/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tổ
chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Tập trung nội dung truyền thông
chính sách và pháp luật; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển và đại dương; quyền
và lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông; tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; phát
triển bền vững kinh tế biển (06 ngành kinh tế biển xác định trong Nghị quyết số 36NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương).
2. Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm, các bộ, cơ quan, Ủy ban nhân
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao nhiệm vụ tại Quyết định số
729/QĐ-TTg gửi báo cáo kết quả thực hiện Chương trình về Bộ Tài nguyên và Môi
trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Cơ quan./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ TNMT: các Vụ: KHTC, TĐKTTT,
Trung tâm TTTNMT;
- Lưu: VT, TCBHĐVN (VPTC).
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