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V/v hưởng ứng Ngày Đất ngập 

nước Thế giới năm 2020 

  

  

                                                           Kính gửi: Trưởng c c   n v  thu c Sở. 

Theo Công văn số 315/STNMT-MT ngày 19/02/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc triển khai c c hoạt   ng Ngày Đất ngập nước Thế giới 

năm 2020, 

Sở Tài chính triển khai thực hiện n i dung Công văn số 7036/BTNMT- 

TCMT ngày 31/12/2019 của B  Tài nguyên và Môi trường về việc hưởng ứng 

Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2020 (đính kèm).  

N i dung Công văn số 7036/BTNMT- TCMT ngày 31/12/2019 của B  Tài 

nguyên và Môi trường nêu rõ: Công ước Ramsar là cam kết chung của c c quốc 

gia trên thế giới  ể bảo tồn và sử dụng khôn khéo c c vùng  ất ngập nước có tầm 

quan trọng quốc tế. Hiện nay, Công ước có 171 quốc gia thành viên, với 2.375 

khu Ramsar (thu c danh sách các vùng  ất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế) 

và Việt Nam là quốc gia thành viên. Để thực hiện tr ch nhiệm và nghĩa vụ của 

quốc gia thành viên, Việt Nam  ã tổ chức hoạt   ng kỷ niệm Ngày Đất ngập 

nước Thế giới 2-2 hàng năm và triển khai nhiều hoạt   ng về bảo tồn  ất ngập 

nước trên phạm vi toàn quốc. 

Tích cực hưởng ứng c c hoạt   ng kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới 

năm 2020 với chủ  ề “Đất ngập nước là   ng lực của sự sống – hãy bảo tồn  ất 

ngập nước” của B  Tài nguyên và Môi trường, Gi m  ốc Sở  ề ngh  Trưởng c c 

  n v  thu c Sở thực hiện m t số hoạt   ng sau: 

1. Phổ biến, tuyên truyền  ến công chức và người lao   ng về tầm quan 

trọng của c c vùng  ất ngập nước và kêu gọi c ng  ồng cùng cam kết bảo tồn, sử 

dụng bền vững c c vùng  ất ngập nước, dừng c c hoạt   ng gây suy thoái các 

vùng  ất ngập nước; thúc  ẩy phục hồi c c vùng  ất ngập nước b  suy tho i. 

2. Tham gia hưởng ứng c c phong trào về bảo vệ môi trường và  a dạng 

sinh học c c vùng  ất ngập nước, phục hồi c c vùng  ất ngập nước b  suy tho i, 

bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên  ất ngập nước, c c hoạt   ng kỷ niệm 

Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020. 

Giao Văn phòng Sở triển khai c c hoạt   ng kỷ niệm Ngày Đất ngập nước 

Thế giới năm 2020, theo dõi và tổng hợp b o c o theo quy   nh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường ( ể b o c o); 

- Ban Gi m  ốc; 

- Lưu: VP. 
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