
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số:        /STNMT-TNN 

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng  
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Kính gửi: - Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông 

tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh đoàn 

Tuyên Quang; Báo Tuyên Quang; Đài Phát thanh và 

Truyền hình Tuyên Quang; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

 

 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản số 

170/UBND-TNMT ngày 21/01/2021 về việc hưởng ứng Ngày Đất ngập nước 

Thế giới năm 2021 theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản 

số 235/BTNMT-TCMT ngày 18/01/2021. 

Ngày 02 tháng 02 hằng năm được Ban thư ký Công ước Ramsar chọn 

ngày là Ngày Đất ngập nước Thế giới, ngày này tổ chức các hoạt động về sử 

dụng bền vững các vùng đất ngập nước và huy động sự tham gia của toàn xã hội 

trong bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước. Ngày Đất ngập nước 

Thế giới năm 2021 được lựa chọn với chủ đề “Không thể tách rời- Đất ngập 

nước, Nước và sự sống” nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng 

về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với tài nguyên nước, sự sống 

của con người và đa dạng sinh học. 

 Để hưởng ứng sự kiện quan trọng này, Sở Tài nguyên và Môi trường đề 

nghị Quý cơ quan: 

1. Tùy theo điều kiện cụ thể, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất 

ngập nước Thế giới năm 2021 như: Tổ chức lễ kỷ niệm, các cuộc thi, triển lãm, 

hội thảo, hội nghị, treo băng rôn; xây dựng phim ngắn, phóng sự, tin bài tuyên 

truyền về chủ đề “Không thể tách rời- Đất ngập nước, Nước và sự sống”.   

2. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tầm quan 

trọng của các vùng đất ngập nước đối với tài nguyên nước, sự sống của con 

người, đa dạng sinh học, kêu gọi cộng đồng cùng cam kết bảo tồn và sử dụng 

bền vững các vùng đất ngập nước.  

Tài liệu về chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021 đề nghị Quý cơ 

quan truy cập tại trang thông tin điện tử của Công ước Ramsar: 

http://www.worldwetlandsday.org. 



 

Kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 

2021 đề nghị Quý cơ quan gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 

20/2/2021 để tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Quý cơ quan phối hợp 

thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, TNN. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

Phạm Đình Tứ 
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