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  Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành trên địa bàn huyện; 

- UBMTTQVN huyện, các tổ chức đoàn thể;  

- Ủy ban nhân dân các xã; 

- Trung tâm Văn hóa - TT - DL và Truyền thông; 
 

 Thực hiện Công văn số 213/STNMT-CCBVMT ngày 22/01/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021. Ủy 

ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung như 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 đến cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị 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 thực tế, các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động 

truyền thông cho phù hợp với chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021 

“Không thể tách rời - Đất ngập nước, Nước và Sự sống” với tinh thần tiết kiệm, 

hiệu quả, đảm bảo tuân thủ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của 

địa phương về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;  

 3. Trung tâm Văn hóa - TT - DL và Truyền thông: Tăng thời lượng đưa tin, bài, 

phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021 diễn ra trên địa bàn huyện 

(Các tài liệu về chủ đề Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2021 được đăng tải 

trên trang thông tin điện tử của Ban thư ký Công ước Ramsar: 

http://www.worldwetlandsday.org). 

4. Kết quả thực hiện việc hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2021 

của các đơn vị đề nghị gửi về Phòng Kinh tế và Hạ tầng trước ngày 26/02/2021 để 

tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường (File báo 

cáo đề nghị gửi về địa chỉ Email: ktht.iahdrai2015@gmail.com). 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 
- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

  KT. CHỦ TỊCH 
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Bùi Văn Nhàng 

http://www.worldwetlandsday.org/
mailto:ktht.iahdrai2015@gmail.com


2 

 

 

 

 


		2021-01-25T15:22:19+0700


		2021-01-25T16:11:11+0700


		2021-01-25T16:11:12+0700


		2021-01-25T16:11:13+0700




