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                    Kính gửi:

 
 

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn.
 

 

Thực hiện Công văn số 97/STNMT-BVMT ngày 14/01/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc hưởng ứng Ngày đất ngập nước 

thế giới năm 2022, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, thực hiện các nội dung 

như sau: 

1. Tuyên truyền đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

và cộng đồng dân cư trên địa bàn về vai trò quan trọng của các vùng đất ngập 

nước đối với tài nguyên nước và cuộc sống của con người: Vùng đất ngập nước 

đảm bảo nguồn cấp nước thông qua quá trình thu giữ và lưu trữ nước mưa, bổ 

sung vào các tầng chứa nước ngầm, điều tiết lượng nước, giữ cho lưu vực đầu 

nguồn trong lành cung cấp nước uống an toàn một cách tự nhiên. Các vùng đất 

ngập nước cung cấp lương thực, thực phẩm hỗ trợ sản xuất, một lượng lớn thủy 

sản được đánh bắt từ các vùng đất ngập nước, đồng thời, đất ngập nước cũng 

cung cấp gạo cho con người. Đất ngập nước còn có vai trò rất quan trọng đối với 

đa dạng sinh học, 40% số loài trên thế giới sống ở vùng đất ngập nước, ... 

2. Tổ chức vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, nơi công cộng, trụ sở 

cơ quan, đơn vị, thực hiện các hoạt động bảo vệ các vùng đất ngập nước (thu 

gom, xử lý chất thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ 

thống thoát nước,...). 

3. Tuyên truyền trên phương tiện truyền thông về chủ đề tài nguyên nước, 

khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu; khuyến khích người dân tích cực trồng, 

chăm sóc và bảo vệ rừng; không xả rác thải xuống sông, suối, ao, hồ; không lấn, 

chiếm diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ nguồn nước để canh tác, xây dựng 

công trình; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên nước. 

4. Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại nơi công cộng, đường phố, 

khu dân cư, trụ sở cơ quan, đơn vị và các địa điểm phù hợp. 

Các tài liệu về chủ đề và các hoạt động kỷ niệm Ngày đất ngập nước Thế 

giới trong năm 2022 của các quốc gia được đăng ký và đăng tải tại trang thông 

tin điện tử của Công ước Ramsar: https://www.worldwetlandsday.org. 

https://www.worldwetlandsday.org/
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Kết thúc các hoạt động tổ chức hưởng ứng kỷ niệm Ngày đất ngập nước 

thế giới năm 2022, yêu cầu các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện về 

UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 10/02/2022 để 

tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:   
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
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