Sáng ngày 08/6, ti bãi tm Non Nc, UBND thành ph à Nng t chc phát ng Tun l bin, hi o Vit
Nam (t ngày 01 n 07/6) và Ngày i dng th gii (08/6) vi s tham gia ca hn 2.000 ngi.

Phó Ch tch thng trc UBND TP. à Nng ngVit Dng phát biu ti bui L
Theo ban t chc, Ngày i dng th gii 2019 vi ch “Gii và i dng”, s là c hi khám phá các khía
cnh v gii trong mi quan h ca loài ngi và các i dng, ng thi kêu gi chúng ta phi có trách nhim chm sóc
i dng xanh bng cách kt ni, lan ta và truyn cm hng hng ti bình ng gii, trao quyn cho ph n và tr em gái
trên khp th gii trong tt c các lnh vc liên quan n i dng t c Mc tiêu phát trin bn vng s 5 (SDGs) ca Liên
hp quc n nm 2030.
Ch nm nay còn hng ti xây dng s hiu bit v gii, i dng và khám phá nhng gii pháp kh thi thúc
y s bình ng gii trong các hot ng liên quan n i dng nh nghiên cu khoa hc bin, ng nghip, lao ng trên
bin; khuyn khích các gii pháp cho vn ô nhim rác thi nha và tng cng ngn chn rác thi nha trên bin vì
mt i dng khe mnh hn.
Phát biu ti l phát ng, ông ng Vit Dng - Phó Ch tch Thng trc UBND thành ph nhn mnh: à
Nng ngày càng phát trin bn vng chính là do thành ph bit tn dng, phát huy tim nng ca bin. Vào
tháng 02/2019, Ban Chp hành ng b thành ph à Nng ã ban hành chng trình hành ng thc hin chin lc
phát trin bn vng kinh t bin vi mc tiêu n nm 2030, xây dng thành ph tr thành mt trung tâm kinh t bin
ln ca c nc trên c s phát trin mnh các ngành kinh t bin, bo m an sinh xã hi và bo v môi trng, bo m
phát trin bn vng; ch ng thích ng vi bin i khí hu, nc bin dâng; ngn chn xu th ô nhim, suy thoái môi
trng bin, tình trng st l b bin và bin xâm thc; phc hi và bo tn các h sinh thái bin quan trng…
Phó Ch tch Thng trc UBND thành ph ng Vit Dng kêu gi, hng ng Tun l bin, hi o Vit Nam và
Ngày i dng th gii, bên cnh tham gia các hot ng ra quân làm sch bãi bin, ngi dân trên a bàn thành
ph cn tích cc bo v môi trng, phòng chng suy thoái và ô nhim môi trng; không x rác, nc thi cha qua x
lý, nhng cht gây nh hng nghiêm trng n môi trng nc bin; bà con ng dân luôn vn khi, bám bin góp phn
phát trin kinh t và khng nh ch quyn, bo v ch quyn bin, o ca Vit Nam.

Ngay sau L phát ng, cán b, CCVC, chin s LLVT, nhân viên các n v cùng Nhân dân ra
quân dn dp v sinh bãi bin, thu gom rác làm sch môi trng bin.
Thanh Lài

