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V/v triển khai nhiệm vụ quản lý
tổng hợp tài nguyên, bảo vệ
môi trường biển và hải đảo

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố;
- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên các huyện/thành phố;
- Trường Phổ thông Hermann Gmeiner;
- Trường Năng khiếu Thể dục - Thể thao;
- Trường Nuôi dạy Trẻ em khuyết tật;
- Các trường Trung học phổ thông.
Thực hiện Công văn số 6977/UBND-KT ngày 31 tháng 10 năm 2022 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc triển khai nhiệm vụ quản lý tổng hợp tài
nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; tiếp theo công văn 2465/SGD&ĐTGDTrH-TX ngày 22 tháng 9 năm 2022 về việc triển khai Chương trình truyền
thông về biển và đại dương đến năm 2030, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các
đơn vị nêu trên thực hiện nội dung sau:
Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách và pháp luật; vị
trí, vai trò, tầm quan trọng của biển; quyền và lợi ích của Việt Nam trên Biển
Đông; tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; phát triển bền vững kinh tế biển đến
cán bộ, nhân viên, giáo viên, học sinh của đơn vị.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nêu trên nghiên cứu, triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Ban GĐ Sở GDĐT (để báo cáo);
- Lưu: VT, Website Sở.
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