
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-KT       Tuyên Quang, ngày       tháng  01  năm  2022 

                  

        
                

          
Kính gửi:  Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được văn bản số 178/BTNMT-TCMT ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hưởng ứng 

Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022. 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

 Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, cơ 

quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến về giá trị và tầm quan trọng của 

vùng đất ngập nước đối với tài nguyên nước, sự sống của con người; căn cứ vào 

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 năm 2022 phù hợp với bối cảnh tình hình hiện nay và 

công tác phòng chống dịch COVID-19; Tích hợp nội dung về giá trị đất ngập 

nước, quản lý, phục hồi các vùng đất ngập nước, nguồn nước vào chương trình, 

quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển của địa phương theo đề nghị của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường tại văn bản số 178/BTNMT-TCMT ngày 10 tháng 01 

năm 2021 (có văn bản phô tô kèm theo); báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi 

trường và Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện./. 

 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;     (Báo 

- Các PCT UBND tỉnh;      cáo) 

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Phó CVP Nguyễn Thanh; 
- Chuyên viên KS; 
- Lưu VT, (Đ  12). 
 
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thanh 

 

V/v hưởng ứng Ngày Đất ngập nước  

Thế giới năm 2022 
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