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 Đất ngập nước Thế giới năm 2023 

 

Thực hiện Văn bản số 7945/BTNMT-TCMT ngày 26/12/2022 của Bộ Tài 

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

2023; Ủy  ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới (02/02) năm 2023 với những nội dung 

cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị đất ngập nước. 

- Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về 

thiên nhiên, kêu gọi mọi người sống hài hòa với thiên nhiên, áp dụng các giải 

pháp dựa vào thiên nhiên đối với các vấn đề toàn cầu về khí hậu, nguồn nước, 

sinh kế bền vững cho người dân. 

- Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng để tăng 

cường các hoạt động giảm thiểu ô nhiễm môi trường đặc biệt là các hoạt động 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước từ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, sinh 

hoạt, dịch vụ; hoạt động bảo vệ rừng... 

- Tuyên truyền, vận động chính quyền các cấp và cộng đồng dân cư tích 

cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới (02/02) 

năm 2023 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. 

2. Yêu cầu 

- Việc tuyên truyền, phổ biến Ngày Đất ngập nước Thế giới 02/02 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” dưới nhiều hình thức hoạt 

động thiết thực, tiết kiệm, chống lãng phí và có hiệu quả.  

- Các hoạt động phải được đông đảo các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, 
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đoàn thể tích cực hưởng ứng và tham gia. 

II. Thời gian, phạm vi triển khai 

1. Thời gian: Từ ngày 30 tháng 01 đến hết ngày 05 tháng 02 năm 2023. 

2. Phạm vi triển khai: Trên địa bàn toàn tỉnh Hà Nam. 

III. Nội dung 

1. Công tác tuyên truyền  

- Đẩy mạnh tuyên truyền về Công ước Ramsar (Iran, 1971); Quyết định 

số 1975/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng 

bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021 -2030; Chiến lược quốc gia về 

đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Công ước về Đa dạng 

sinh học (CBD) và Công ước quốc tế về buôn bán các loại động thực vật hoang 

dã (CITES); Luật bảo vệ môi trường năm 2020; Luật đa dạng sinh học; Luật bảo 

vệ rừng; Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số 

nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; … đến đông đảo cán bộ và 

mọi tầng lớp nhân dân.  

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về giá trị và tầm quan trọng của các 

vùng ngập nước đối với 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 mọi người dân cùng cam kết bảo vệ, sử dụng bền vững các vùng đất ngập 

nước, tăng cường quản lý, phục hồi đất ngập nước.  

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng 

để nâng cao ý thức và hành động của mọi tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ 

giá trị 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, 

quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển của Sở, ngành và địa phương; phục hồi hệ 

sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học; bảo vệ và phát triển rừng; bảo vệ nguồn 

nước và giữ gìn vệ sinh môi trường; phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi 

khí hậu; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên; khuyến 

khích và vận động người dân tăng cường các hoạt động tiêu thụ bền vững: tăng 

số lượng tin, bài về bảo vệ đất ngập nước, đa dạng sinh học, phòng chống buôn 

bán động vật hoang dã tại địa phương, tiêu dùng có trách nhiệm. Treo băng zôn, 

khẩu hiệu, áp phích ở nơi công cộng, các đường phố, trụ sở cơ quan làm việc, tại 

các điểm đông dân cư. 

2. Thông điệp và khẩu hiệu tuyên truyền 

- Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới 02/02/2023 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”; 

- Đất ngập nước là động lực của sự sống - Hãy bảo tồn đất ngập nước; 

- Không thể tách rời - Đất ngập nước, Nước và Sự sống 

- Sống hài hòa với thiên nhiên - Bảo tồn đa dạng sinh học; 
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- Trái đất cần chúng ta! Hãy liên kết chống lại biến đổi khí hậu; 

- Đánh bắt hải sản sai cách là phá hủy cân bằng sinh học; 

- Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường; 

- Đa dạng sinh học - Hành trình duy trì sự sống; 

- Hành động vì thiên nhiên - Trách nhiệm của chúng ta; 

- Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động vì môi trường; 

- Nhân dân Hà Nam tích cực xây dựng quê hương xanh - sạch - đẹp; 

3. Các hoạt động chủ yếu 

- Bảo vệ và phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái; phục hồi các hệ 

sinh thái bị suy thoái; đặc biệt là áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để 

giảm nhẹ tác động từ sự phát triển kinh tế - xã hội tới các hệ sinh thái; thúc đẩy 

việc xây dựng và thực hiện các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên 

thiên nhiên; 

- Thực hiện thu gom rác bên bờ và trên mặt nước tại các vùng đất ngập 

nước, kênh mương, sông, ao hồ; trồng cây bản địa trong khu đất ngập nước, 

xung quanh hoặc hai bên hồ, sông suối; triển khai hoạt động đánh bắt thủy sản 

bền vững... 

- Tổ chức phát động các hoạt động vì môi trường tỉnh Hà Nam hưởng ứng 

Ngày Đất ngập nước Thế giới (02/02) năm 2023 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” tới nhân dân. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

cộng đồng về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với tài nguyên 

nước, sự sống của con người, đa dạng sinh học và kêu gọi mọi người dân cùng 

cam kết bảo tồn, phục hồi và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước; 

- 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 2023;  

- Phát động nhân dân làm vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, khơi 

thông cống rãnh, thu gom rác thải nhựa; tích cực trồng và chăm sóc cây xanh tại 

các nơi công cộng, trên đường làng, ngõ xóm, đường phố ...; sử dụng tiết kiệm 

nước, tiêu huỷ gia súc gia cầm chết đúng quy trình. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia xã 

hội hóa công tác bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường. 

- Tăng cường công tác kiểm soát đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nước cao.  

- Các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ lập và thực hiện dự án 

xử lý các điểm bức xúc ô nhiễm môi trường nước. 

- Phát hiện, biểu dương và khen thưởng để động viên kịp thời những cá 

nhân, doanh nghiệp, tổ chức có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng 
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hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo về đất ngập nước, bảo tồn đa dạng 

sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

IV. Kinh phí  

Kinh phí do các ngành, các địa phương, đơn vị tự cân đối, bố trí, đảm bảo 

thực hiện theo đúng quy định. 

V. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Phối hợp cung cấp các thông tin, tài liệu truyền thông về Ngày Đất ngập 

nước thế giới và hướng dẫn các đơn vị, địa phương liên quan trong quá trình 

thực hiện Kế hoạch này. 

- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả 

thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới 02/02 của các 

Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát 

triển rừng phòng hộ đầu nguồn và các loại rừng khác để tăng khả năng tái tạo 

nguồn nước, bảo vệ vùng đất ngập nước; xây dựng và bảo vệ công trình thủy lợi, 

chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông: 

Đăng toàn văn Kế hoạch này và các thông tin, tài liệu truyền thông về 

Ngày Đất ngập nước Thế giới (02/02) trên Cổng thông tin điện tử Hà Nam để 

đảm bảo cho việc tìm hiểu của người dân cũng như các cơ quan quản lý nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam được dễ dàng và sâu rộng; chỉ đạo tuyên truyền 

về Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023 bằng nhiều hình thức thích hợp. 

4. Các Sở, Ban, ngành khác 

- Phát động phong trào vệ sinh nơi công cộng, trụ sở làm việc, trồng cây 

xanh tạo cảnh quan đảm bảo môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp, kiểm tra và 

phối kết hợp trong kiểm tra việc thực hiện xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi 

trường của các cơ sở sản xuất do đơn vị quản lý… 

- 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, quy hoạch, kế 

hoạch, dự án phát triển của Bộ, ngành và địa phương 

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tổ 

chức tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện; xác định công tác 

đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường là công tác thường xuyên, liên tục.  

- Tổ chức phát động phong trào tổng vệ sinh, khơi thông dòng chảy, thu gom 

xử lý chất thải, trồng rừng phòng hộ bảo vệ nguồn nước, trồng mới và chăm sóc 

cây xanh, giữ gìn cảnh quan môi trường tại cơ quan, đơn vị và những nơi công 

cộng; thu gom rác bên bờ và trên mặt nước tại các kênh mương, sông, ao hồ; 
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trồng cây bản địa trong vùng đất ngập nước, xung quanh hoặc hai bên hồ, sông 

suối, phân loại và xử lý triệt để rác thải đảm bảo hợp vệ sinh. 

- Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về bảo tồn và sử dụng có hiệu 

quả đất ngập nước, vai trò và tầm quan trọng của đất ngập nước cũng như các mối 

đe dọa. 

- Phát thanh chương trình tuyên truyền về Ngày Đất ngập nước Thế giới 

năm 2023 trên Đài Phát thanh của địa phương. 

6. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam 

Đưa tin, bài về Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023 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 nâng cao nhận thức cho cộng 

đồng về vai trò và giá trị của đất ngập nước trong quá trình phát triển bền vững 

của các vùng đất ngập nước; đồng thời khuyến khích bảo tồn và sử dụng bền 

vững nguồn nước và vùng đất ngập nước. 

Trên đây là Kế hoạc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập 

nước Thế giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ 

trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch trên đảm bảo thiết 

thực, tiết kiệm, hiệu quả; báo cáo kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa 

phương gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/02/2023 để tổng hợp 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường./. 

 
Nơi nhận: 
   - Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c); 

   - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

   - Các Sở, Ban, ngành có liên quan; 

   - Đài PTTH tỉnh, Báo Hà Nam; 

   - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

   - VPUB: LĐVP, NNTNMT,KGVX,, KT,TH; 

   - Lưu: VT; NNTNMT (v). 
 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Vượng 
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