ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/UBND-KTN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày

tháng

năm 2022

V/v tổ chức các hoạt động
hưởng ứng Ngày Đất ngập
nước Thế giới năm 2022

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành;
- Các Hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh;
- Báo Quảng Nam;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ngày Đất ngập nước Thế giới (ngày 02 tháng 02 hằng năm) do Ban Thư
ký Công ước Ramsar phát động và Việt Nam đã hưởng ứng thực hiện từ năm
1989 đến nay, trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước, góp phần
nâng cao nhận thức của người dân về bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh
học và dịch vụ sinh thái các vùng đất ngập nước, thúc đẩy phát triển bền vững
kinh tế - xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhằm tổ chức các hoạt động
có ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022; thực
hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 178/BTNMTTTTNMT ngày 10/01/2022; theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại
Tờ trình số 55/TTr-STNMT ngày 20/01/2022; Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị
các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các
đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế
giới năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:
1. Chủ đề hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới vào ngày 02/02/2022:
"Vì Con người và Thiên nhiên: hãy yêu quý, bảo vệ và phục hồi Đất ngập
nước"; với mục tiêu nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và cộng đồng
dân cư trong việc đầu tư, bảo tồn, quản lý, phục hồi các vùng đất ngập nước, sử
dụng bền vững đa dạng sinh học và góp phần ngăn chặn, ứng phó với biến đổi
khí hậu.
2. Các ngành, cđịa phương nghiên cứu, tích hợp nội dung về bảo vệ giá trị
đất ngập nước, quản lý và phục hồi các vùng đất ngập nước vào các quy hoạch,
kế hoạch, chương trình, dự án của ngành, địa phương mình quản lý; tăng cường
đầu tư, thực hiện tốt công tác bảo tồn, quản lý và phục hồi các vùng đất ngập
nước để góp phần ngăn chặn các cuộc khủng hoảng khí hậu, bảo tồn đa dạng
sinh học.
3. Tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay đang diễn biến phức tạp, các
cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế có thể tổ chức các
hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022
với hình thức phù hợp như sau:

- Tổ chức các hội thảo, tọa đàm (theo hình thức trực tuyến) để tuyên
truyền, phổ biến nội dung liên quan đến Đất ngập nước trong Luật Đa dạng
sinh học, Nghị định 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn
và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, Thông tư số 07/2020/TTBTNMT ngày 31/8/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết
thực hiện Nghị định 66/2019/NĐ-CP và Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày
24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia
về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021-2030;
tổ chức các cuộc thi, triển lãm và phát động các phong trào gắn liền với chủ đề
Ngày đất ngập nước Thế giới năm 2022.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về giá trị và tầm quan trọng của các vùng
đất ngập nước đối với sự sống của con người và thiên nhiên. Qua đó, kêu gọi
mọi người cùng cam kết bảo vệ, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước,
tăng cường quản lý, phục hồi đất ngập nước.
4. Các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo
thông tin, kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày
20/02/2022 để tổng hợp, báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày
28/02/2022 theo yêu cầu./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TNMT (b/c);
- Tổng cục Môi trường;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX, TH, KTN.
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