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Kính gửi:

   - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn;
             - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Thực hiện Công văn số 150/STNMT -CCBVMT ngày 19 tháng 01 năm 
2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng 
ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023.

Chủ đề của ngày Đất ngập nước thế giới năm 2023 là “Hãy phục hồi đất 
ngập nước ngay từ hôm nay- Hơn 35% diện tích đất ngập nước tự nhiên đã bị 
mất trong 50 năm qua. Lựa chọn, tiếng nói và hành động của bạn thức đẩy xu 
hướng phục hồi đất ngập nước”. 

Để hưởng ứng các hoạt động Ngày Đất ngập nước năm 2023, Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện các nội dung sau:

1. Công tác tuyên truyền
- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về  nội dung 

“Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023” nhằm huy động sự tham gia của toàn xã 
hội trong việc ưu tiên phục hồi các vùng đất ngập nước và kêu gọi tất cả mọi người 
thực hiện hành động để phục hồi đất ngập nước suy thoái.

- Tổ chức treo băng rôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tại khu vực công cộng, 
các tuyến đường chính, tại trụ sở cơ quan, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở 
mọi người cùng hành động bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường, bảo vệ đa 
dạng sinh học và các vùng đất ngập nước.

2. Nội dung phát động
- Tích hợp nội dung về bảo vệ giá trị đất ngập nước, quản lý, phục hồi và 

sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước vào các chương trình, quy hoạch, kết 
hoạch, dự án phát triển của địa phương.

- Đẩy mạnh các giải pháp đầu tư vào bảo tồn, quản lý và phục hồi các 
vùng đất ngập nước để ngăn chặn các cuộc khủng hoảng khí hậu và đang dạng 
sinh học.

- Huy động cộng đồng tham gia vào các hoạt động bảo tồn và sử dụng bền 
vững vùng đất ngập nước, nghiêm cấm các hoạt động gây nguy hại đến hệ sinh 
thái khu vực; duy trì nguồn gen, tạo giống vật nuôi, cây trồng.

- Các xã, thị trấn và các đoàn thể quần chúng tùy điều kiện cụ thể, tiến 
hành các hoạt động truyền thông phù hợp, tổ chức kỷ niệm Ngày Đất ngập nước 
thế giới năm 2023 như ra quân làm vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, 
nạo vét mương máng, ao hồ và các hệ thống thoát nước của các địa phương; tích 
cực trồng cây xanh, cây bóng mát nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, 
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đẹp; tổ chức dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng, trong khuôn viên 
gia đình; khơi thông cống rãnh, sửa chữa và xây dựng mới công trình cấp nước 
sạch, công trình nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; thu gom và xử 
lý rác thải, xử lý các điểm tập kết rác thải không đúng nơi quy định.

3. Tổ chức thực hiện
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị tổ chức các hoạt động thiết 
thực hưởng ứng “Ngày đất ngập nước Thế giới năm 2023”; tổng hợp kết quả 
báo cáo UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 
24/02/2023 để tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đài Phát thanh huyện có trách nhiệm viết và đưa tin, bài để tuyên 
truyền hưởng ứng hoạt động; chỉ đạo Đài Truyền thanh các xã, thị trấn tiếp âm 
và thông tin tuyên truyền nội dung hưởng ứng “Ngày Đất ngập nước năm 
2023”; Kịp thời nêu gương điển hình trong hoạt động bảo vệ vùng đất ngập 
nước, bảo vệ môi trường, trồng chăm sóc cây xanh; phát hiện, xử lý các hành 
vi gây ô nhiễm môi trường, phá hoại cây trồng.

- Đề nghị Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội vận động hội 
viên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng “Ngày Đất ngập 
nước Thế giới năm 2023”.

- Giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện theo dõi, đôn đốc, 
kiểm tra việc triển khai thực hiện hoạt động kỷ niệm trên địa bàn huyện và tổng 
hợp kết quả báo cáo UBND huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Trên đây là một số nội dung hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước 
Thế giới năm 2023, yêu cầu Chủ tịch các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị, tổ chức thực hiện thiết thực, hiệu quả ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài nguyên và Môi trường (để B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Văn Soái
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