
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /STNMT-CCBVMT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày     tháng      năm 2022 

V/v triển khai tổ chức các hoạt động  

hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới  

năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Kính gửi: 
- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Quỹ Bảo vệ môi trường; 

- Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài Phát thanh – 

Truyền hình tỉnh; 

- Các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội trên 

địa bàn tỉnh. 

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 

178/BTNMT-TCMT ngày 10/01/2022 về việc hưởng ứng Ngày Đất ngập nước 

Thế giới năm 2022; 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 964/UBND-VP ngày 

24/01/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế 

giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh;  

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các 

huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và các đơn vị 

liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất 

ngập nước Thế giới năm 2022 theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường tại văn bản số 178/BTNMT-TCMT ngày 10/01/2022, cụ thể như sau: 

1. Công ước về các vùng Đất ngập nước (Công ước Ramsar, Iran, 1971) là 

hiệp ước quốc tế với sứ mệnh “bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập 

nước thông qua các hành động của địa phương, khu vực, quốc gia và hợp tác 

quốc tế nhằm góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững trên toàn thế giới” 

với sự tham gia của 172 quốc gia thành viên. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á 

đầu tiên trở thành thành viên của Công ước Ramsar từ năm 1989. Trong thời 

gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách, văn bản pháp luật về quản lý 

đất ngập nước nhằm nội luật hóa các quy định của Công ước; đồng thời, triển 

khai nhiều hoạt động bảo tồn và sử dụng khôn khéo đất ngập nước trên toàn 

quốc. Đặc biệt, ngày 24 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 

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 với mục 

tiêu bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái của các 

vùng đất ngập nước, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, ứng phó với 

biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và 

thực hiện các nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước Ramsar. 
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Đất ngập nước được đánh giá là hệ sinh thái rất quan trọng bởi làm gia 

tăng sự đa dạng sinh học, góp phần giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, 

duy trì nguồn nước ngọt sẵn có, cung cấp nguyên liệu cho nền kinh tế thế 

giới,… . Đất ngập nước duy trì sự sống, đảm bảo sự thịnh vượng, hạnh phúc và 

tồn tại của con người trên Trái Đất. Khi con người phá hủy các vùng đất ngập 

nước, đồng nghĩa với việc tự phá hủy cuộc sống của chính con người. Các vùng 

đất ngập nước đang biến mất nhanh hơn 3 lần so với rừng và là hệ sinh thái bị đe 

dọa nhiều nhất trên Trái Đất. Chỉ trong vòng 50 năm, kể từ năm 1970, 35% diện 

tích đất ngập nước trên thế giới đã bị mất đi. 

Trước thực trạng trên, Ban thư ký Công ước Ramsar đã đề nghị các quốc 

gia hưởng ứng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới 

vào ngày 02 tháng 02 năm 2022 với chủ đề “Vì Con người và Thiên nhiên: 

Hãy Yêu quý, Bảo vệ và Phục hồi Đất ngập nước” (“Wetlands Action for 

People and Nature: Value, Manage, Restore, and Love - Wetlands”) nhằm kêu 

gọi sự tăng cường nỗ lực và đầu tư vào bảo tồn, quản lý và phục hồi các vùng 

đất ngập nước và đây là giải pháp hiệu quả để ngăn chặn các cuộc khủng hoảng 

khí hậu và đa dạng sinh học. 

Đồng thời, Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022 là dấu mốc có ý nghĩa 

đặc biệt, vì ngày 30 tháng 8 năm 2021, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã thông 

qua nghị quyết lấy ngày 02 tháng 02 hàng năm là Ngày Đất ngập nước Thế giới 

và mời tất cả 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc tham gia tổ chức hưởng 

ứng vào ngày này, mở đầu cho tầm nhìn toàn cầu lớn hơn cho các vùng đất ngập 

nước. 

2. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022 như 

sau: 

- 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.  

- Tiến hành các hoạt động truyền thông phù hợp, tổ chức lễ kỷ niệm, các 

cuộc thi, triển lãm hoặc phát động các phong trào 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.  

- 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.  

- Đẩy mạnh các giải pháp đầu tư vào bảo tồn, quản lý và phục hồi các 

vùng đất ngập nước để ngăn chặn các cuộc khủng hoảng khí hậu và đa dạng sinh 

học. 

3. Các tài liệu về chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022, các hoạt 

động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới trong năm 2022 của các địa phương 
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được đăng ký và đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ước Ramsar: 

https://www.worldwetlandsday.org hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: https://sotnmt.baria-

vungtau.gov.vn. Thông tin liên hệ: Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo 

vệ môi trường (Ông Dương Hoài Bảo, số điện thoại: 0937989001, email: 

duonghoaibao.envi@gmail.com). 

Trên đây là nội dung triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Đất ngập nước Thế giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Sau khi hoàn thành các hoạt 

động tổ chức hưởng ứng, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực 

hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, 

tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo yêu cầu. 

Trân trọng./. 

 (Đính kèm văn bản số 178/BTNMT-TCMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 
- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Các đơn vị trực thuộc Sở (t/h); 

- Trung tâm CNTT (đăng tin trên Website Sở); 
- Lưu: VT, CCBVMT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Sơn Hải 
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