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Công ước về các vùng Đất ngập nước (Công ước Ramsar, Iran, 1971) là
một điều ước quốc tế với sứ mệnh “bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng đất
ngập nước thông qua các hành động của địa phương, khu vực, quốc gia và hợp
tác quốc tế nhằm góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững trên toàn thế
giới” với sự tham gia của 171 quốc gia.
Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên trở thành thành viên của
Công ước Ramsar từ năm 1989. Trong thời gian qua, Việt Nam đã triển khai
nhiều hoạt động về bảo tồn và sử dụng khôn khéo đất ngập nước để thực hiện
trách nhiệm quốc gia thành viên, xây dựng hành lang pháp luật về quản lý đất
ngập nước như: Nghị định số 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 các
nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP; quy hoạch
thành lập mới 45 khu bảo tồn đất ngập nước đến năm 2030, đề cử công nhận
được 09 khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (khu Ramsar), trong đó
năm 2020 công bố thành lập thêm được 02 khu bảo tồn đất ngập nước; tổ chức
nhiều hoạt động hướng dẫn sử dụng bền vững đất ngập nước và có nhiều mô
hình sử dụng khôn khéo đất ngập nước với sự tham gia của cộng đồng được
triển khai nhiều nơi trên cả nước.
Các vùng đất ngập nước có vai trò rất quan trọng đối với tài nguyên nước
và cuộc sống con người. Vùng đất ngập nước đảm bảo nguồn cấp nước cho thế
giới thông qua quá trình thu giữ và lưu trữ nước mưa, bổ sung vào các tầng chứa
nước ngầm, điều tiết lượng nước, giữ cho lưu vực đầu nguồn trong lành cung
cấp nước uống an toàn một cách tự nhiên. Các vùng đất ngập nước cung cấp
lương thực, thực phẩm hỗ trợ sản xuất, một lượng lớn thủy sản được đánh bắt từ
các vùng đất ngập nước, đồng thời, đất ngập nước cũng cung cấp gạo cho 3,5 tỷ
người trên thế giới. Đất ngập nước còn có vai trò rất quan trọng đối với đa dạng
sinh học, 40% số loài trên thế giới sống ở vùng đất ngập nước.
Nhận thức được tầm quan trọng đó, Ban thư ký Công ước Ramsar đề nghị
các quốc gia hưởng ứng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước
Thế giới 02 tháng 02 năm 2021 với chủ đề “Không thể tách rời - Đất ngập nước,

Nước và Sự sống” (“Inseparable - Water, Wetlands and Life”). Để hưởng ứng
đề nghị của Ban thư ký Công ước Ramsar và huy động sự tham gia của toàn xã
hội trong bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước. Bộ Tài nguyên và
Môi trường trân trọng đề nghị Quý cơ quan chỉ đạo tổ chức một số hoạt động
sau:
1. Tổ chức 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.
2. Tùy theo điều kiện cụ thể, tiến hành các hoạt động truyền thông phù
hợp, tổ chức lễ kỷ niệm, các cuộc thi, triển lãm hoặc phát động các phong trào
gắn với chủ đề Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2021.
3. Lồng ghép nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập
nước, nguồn nước vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển
của Bộ, ngành và địa phương.
Các tài liệu về chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021 và các
hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới trong năm 2021 của các quốc
gia được đăng ký và đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ước Ramsar:
https://www.worldwetlandsday.org.
Sau khi hoàn thành các hoạt động tổ chức hưởng ứng kỷ niệm Ngày Đất
ngập nước Thế giới năm 2021, đề nghị Quý cơ quan gửi thông tin kết quả thực
hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp và báo cáo Ban thư ký Công
ước Ramsar. Thông tin chi tiết liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường theo
địa chỉ: Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường, số
10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội; Điện thoại: 04.39756868, số máy
lẻ: 3111; Fax: 04-39412028.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCMT, L.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Võ Tuấn Nhân

