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            UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

      Số:          /TNMT-CCMT 
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

 Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021  

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Phú Thọ, ngày          tháng 01 năm 2021 
 

 

Kính gửi:  
 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị. 
 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 

305/UBND-KTN ngày 25 tháng 01 năm 2021 về việc tổ chức hưởng ứng Ngày 

Đất ngập nước Thế giới năm 2021 (Văn bản chụp gửi kèm theo).  

Để hưởng ứng yêu cầu của Ban thư ký Công ước Ramsar, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, UBND tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày 

Đất ngập nước Thế giới năm 2021 và huy động sự tham gia của toàn xã hội 

trong bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước nhằm phát huy các vai 

trò của đất ngập nước, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ban, ngành, 

tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tổ chức 

triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021 với 

các nội dung cụ thể sau: 

- Tổ chức phát động các phong trào hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế 

giới 02/02/2021. Tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng của các vùng đất 

ngập nước đối với tài nguyên nước, sự sống của con người, đa dạng sinh học và 

kêu gọi mọi người dân cùng cam kết bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất 

ngập nước, dừng các hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước và phục 

hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái; Lồng ghép các nội dung về bảo tồn và 

sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước vào các chương trình, quy hoạch, 

kế hoạch phát triển của ngành và địa phương. Đưa các bản tin hoặc phim 

ngắn về chủ đề vai trò của đất ngập nước trên các kênh truyền thông của cơ 

quan, địa phương. 

- Tùy theo điều kiện cụ thể, tiến hành các hoạt động truyền thông phù hợp 

hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021; tổ chức lễ kỷ niệm, các 

cuộc thi; triển lãm hoặc phát động các phong trào gắn với chủ đề “Không thể 

tách rời - Đất ngập nước, Nước và Sự sống”. 

(Các tài liệu về chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021 được đăng 

tải trên trang thông tin điện tử của Ban thư ký Công ước Ramsar: 

http://www.worldwetlandsday.org). 

http://www.worldwetlandsday.org/
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- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất 

ngập nước Thế giới năm 2021 trước ngày 01/03/2021 (Qua Sở Tài nguyên và 

Môi trường). 

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- GĐ Sở, các PGĐ Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Phòng Khoáng sản; 

- Lưu: VT, CCMT, Vân. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Nguyễn Bá Thọ 
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