
 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG  

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:         /TTTNMT-DVSK 
 

V/v hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và 

Ngày Môi trường thế giới năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

                   Hà Nội, ngày       tháng     năm 2021 

 Kính gửi:  - Các tổ chức quốc tế; 

         - Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

                 - Các Sở Tài nguyên và Môi trường; các tổ chức chính trị -  

           xã hội; các Đài phát thanh - truyền hình các tỉnh, thành phố. 

Năm 2021, là năm được Liên hợp quốc phát động cho một Thập kỷ phục 

hồi Hệ sinh thái nhằm ngăn chặn và đảo ngược sự suy thoái của các hệ sinh thái 

trên mọi lục địa và đại dương, giúp xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu 

và ngăn chặn sự tuyệt chủng hàng loạt. Chính vì vậy, mà chủ đề Ngày Môi 

trường thế giới được lựa chọn năm nay đó là “Phục hồi hệ sinh thái” và chủ đề 

của Ngày Đại dương Thế giới năm 2021 “Đại dương: Sự sống và sinh kế” với 

thông điệp về sự tập hợp, đoàn kết nhằm bảo vệ và hồi sinh các hệ sinh thái trên 

toàn thế giới, lan tỏa ý nghĩa của đại dương đối với hoạt động sinh kế, vì lợi ích 

của con người và thiên nhiên. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, căn cứ trên tình hình 

thực tế, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đã ứng dụng công nghệ, triển khai các hoạt động trực tuyến, tuyên 

truyền toàn diện về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi 

trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 

2021. Trung tâm trân trọng thông báo tới Quý đơn vị các thông tin chính về các 

hoạt động hưởng ứng như sau: 

- Các thông tin về bộ nhận diện, Trailer về Ngày Môi trường thế giới và 

Ngày Đại dương thế giới năm 2021: truy cập tại https://monremedia.vn/video-

clip/trailer-tuyen-truyen-ngay-mttg-2021.html; https://monremedia.vn/video-

clip/trailer-tuyen-truyen-ngay-ddtg-va-tuan-le-b-hd-viet-nam-2021.html. 

- Các Chương trình phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài 

tiếng nói Việt Nam: 

+ Chương trình hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng 

hành động vì môi trường phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam (Thời lượng 

60 phút, phát sóng vào lúc 21h00 ngày 05/6/2021 trên kênh VTV1; phát lại vào 

lúc 21h00 ngày 06/6/2021 trên kênh VTV2);  

https://monremedia.vn/video-clip/trailer-tuyen-truyen-ngay-mttg-2021.html
https://monremedia.vn/video-clip/trailer-tuyen-truyen-ngay-mttg-2021.html
https://monremedia.vn/video-clip/trailer-tuyen-truyen-ngay-ddtg-va-tuan-le-b-hd-viet-nam-2021.html
https://monremedia.vn/video-clip/trailer-tuyen-truyen-ngay-ddtg-va-tuan-le-b-hd-viet-nam-2021.html


 

 

+ Chương trình Tọa đàm đối thoại, giao lưu trực tuyến về Ngày Môi 

trường thế giới phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam (phát sóng lúc 9h15 ngày 

05/6/2021, trên kênh Thời sự VOV1) và Ngày Đại dương thế giới (phát sóng lúc 

14h05 ngày 08/6/2021, trên kênh Thời sự VOV1);  

- Các thông tin bài viết, chuyên đề, các bộ phim hoạt hình và các hoạt 

động liên quan khác hưởng ứng sự kiện, Quý đơn vị theo dõi và truy cập tại 

website Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường 

https://monremedia.vn/ và trên Fanpage Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Trân trọng cảm ơn sự theo dõi, tham gia, hưởng ứng của Quý Đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TTDVSK.  
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