
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SNN-VP Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2022 
V/v thực hiện hưởng ứng Ngày đất 

ngập nước Thế giới năm 2022 
 

 

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

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

nguyên và Môi trường về việc thực hiện hưởng ứng Ngày đất ngập nước Thế giới 

năm 2022. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện 

một số nội dung như sau: 

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

đất ngập nước đối với sự sống của con người và thiên nhiên, 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 và các hoạt động thể hiện tình yêu đối với 

các vùng đất ngập nước.  

2. Tiến hành các hoạt động truyền thông gắn với chủ đề Ngày Đất ngập 

nước Thế giới năm 2022 phù hợp với bối cảnh tình hình hiện nay và công tác 

phòng chống dịch COVID-19. 

3. Rà soát, 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 ngành và địa phương. 

 4. Các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện về Chi cục Thủy lợi trước ngày 

10/02/2022 để tổng hợp báo cáo.  

 Giao Chi cục Thủy lợi tổng hợp, dự thảo báo cáo gửi về Sở chậm nhất trong 

ngày 14/02/2022 để báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường. 

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. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn 

vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP(HĐN). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Nguyễn Phúc Đạt 
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