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Kính gửi: - Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công 

thương; 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 huyện, thành phố. 
 

 

 

 

 

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

5493/UBND-KT ngày 28/12/2022 về việc hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế 

giới năm 2023 theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 

7945/BTNMT-TCMT ngày 26/12/2022. 

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 2023 được lựa chọn với chủ đề “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 thúc đẩy xu hướng 

phục hồi đất ngập nước” nhằm nêu bật nhu cầu cấp thiết phải ưu tiên phục hồi 

các vùng đất ngập nước và kêu gọi tất cả mọi người thực hiện các hành động để 

phục hồi đất ngập nước bị suy thoái. 

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

nghị Quý cơ quan (nêu tại mục kính gửi): 

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

ngập nước Thế giới năm 2023 như: Tổ chức các cuộc thi, triển lãm, treo băng 

rôn; xây dựng phim ngắn, phóng sự, tin bài tuyên truyền hoặc phát động các 

phong trào gắn với chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023. 

2. Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về giá 

trị và tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với tài nguyên nước, sự 

sống của con người và thiên nhiên, tăng cường nhận thức về các mối đe dọa 

chính đối với hệ sinh thái đất ngập nước, đồng thời kêu gọi cộng đồng cùng cam 

kết bảo vệ, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, quản lý, phục hồi đất 
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ngập nước.  

3. 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, kế hoạch, 

nhiệm vụ, dự án của ngành, địa phương. 

Tài liệu về chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023 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 hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới 

năm 2023 đề nghị Quý cơ quan gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 

22/02/2023 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: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Như kính gửi (phối hợp thực hiện); 

- Đ/c Giám đốc Sở (báo cáo); 
- Đ/c PGĐ Sở phụ trách; 

- Lưu: VT, TNN (Xuân). 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

Phạm Đình Tứ 
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