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Số:      /BV-KHTH 
V/v tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ 

Tuần lế Biển và Hải đảo Việt Nam và ngày 

Đại dương thế giới  năm 2022.  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
               Tuyên Quang, ngày 01 tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi: Lãnh đạo các khoa/phòng 
 

 

 Thực hiện Công văn số 1431/SYT-NVYD ngày 30/5/2022 về việc tổ chức 

các hoạt động trong khuôn  khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và ngày Đại 

dương thế giới năm 2022. 

 Ban Giám đốc Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm đề nghị lãnh đạo các 

khoa/phòng lồng ghép vào các buổi giao ban, hội họp thực hiện triển khai, phổ 

biến tới toàn thể viên chức, người lao động: 

 - Tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, luật pháp quốc tế biển, đảo, các quyền và lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của Việt Nam trên biển. 

 - Nội dung Nghị quyết số 36/NQ-TW của BCH Trung ương và Hướng 

dẫn số 35-HD/BTGTW ngày 31/12/2021 của Ban tuyên giáo Trung ương về 

công tác tuyên truyền biển đảo năm 2022. 

 - Triển khai Công văn số 2261/BTNMT-TCBHĐVN ngày 29/4/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và 

ngày Đại dương thế giới  năm 2022 Với chủ đề "Phát triển bền vững kinh tế biển 

gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển" và “Hồi sinh: cùng 

hành động vì đại dương": 

 + Phòng TCHC treo băng rôn chủ đề "Hồi sinh: cùng hành động vì đại 

dương" tại Bệnh viện từ ngày 08/6/2022-15/6/2022. 

 + Tuyên truyền nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và 

cộng đồng thực hiện quyền nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường biển, đảo, phát 

triển bền vững kinh tế biển. 

 + Thực hiện đưa tin, bài lên trang Website bệnh viện tuyên truyền các 

hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022. 

 Đề nghị các khoa/phòng nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
           - Các khoa, phòng BV (T/B); 

           - Trang Web (T/B); 

           - Lưu VT, KHTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                 Nguyễn Quế Lâm 
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