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 Căn cứ Văn bản số 12/STNMT-TNN ngày 05/01/2023 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất 

ngập nước Thế giới năm 2023. 

 Đất ngập nước là hệ sinh thái rất quan trọng, làm gia tăng sự đa dạng sinh 

học, góp phần giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, duy trì nguồn nước 
ngọt sẵn có, cung cấp nguyên liệu cho nền kinh tế; duy trì sự sống, đảm bảo sự 

thịnh vượng và tồn tại của con người trên Trái Đất. Khi con người phá hủy các 
vùng đất ngập nước đồng nghĩa với việc tự phá hủy cuộc sống của chính mình.  

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

ngày Đất ngập nước Thế giới. 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 mục đích 

nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác động của các vùng đất ngập nước đối với 
con người và hệ sinh thái và kêu gọi tất cả mọi người thực hiện các hành động để 

bảo tồn, sử dụng hợp lý và phục hồi đất ngập nước bị suy thoái.  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

- 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 tin bài tuyên truyền hoặc phát động các phong trào gắn với chủ đề Ngày Đất 
ngập nước Thế giới năm 2023. 

- Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức và Nhân dân về giá trị và 
tầm quan trọng của các vùng ngập nước đối với tài nguyên nước, sự sống của con 

người và thiên nhiên, 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 ngập nước. 

- 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. 

 

Kính gửi: 

 

 
- Các cơ quan, đơn vị; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
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Tài liệu về chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023 truy cập tại trang 
thông tin điện tử của Công ước Ramsar: http://www.wofldwetlandsday.org/. 

Các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn gửi báo cáo kết  quả tổ 
chức hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023 về Ủy ban 
nhân dân huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp)  trước ngày 

18/02/2023 để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

2. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao  

Tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên 
truyền các hoạt động, đặc biệt là các nội dung có liên quan đến hoạt động hưởng 

ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023 trên địa bàn huyện. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

 Có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện, tổng hợp kết 
quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023 của 

các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện báo cáo Sở Tài 
nguyên và Môi trường trước ngày 22/02/2023./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 
- Chủ tịch UBND huyện; 
- Các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Chánh VP HĐND&UBND huyện; 
- CVKT; 
- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Vũ Đình Tân 
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