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Sê: 609/UBND-VP
Ba Rja - Vüng Tâzi, ngâ,v O)-iháng nám 2021
V/v to chirc các hoat c1ng thuc
Tháng hành dng vi môi trLr?ng hix&ng rng
Ngày MOi trrnng the gii và
Ngày Quôc tê Da dng sinh h9c
trên dia bàn tinh näm 2021
Kinh gui:
- Các S0, ban, ngành;
- UBND cac huyn, thj xà, thành phô;
- Các to chtirc doàn the chInh tn, xã hi trên dja bàn tinh;
- Qu9 Bào v môi tnrng;
- Báo Ba Ra — Vüng Tàu;
- Dài Phát thanh — Truyên hInh tinh;
- VCCI Chi nhánh VUng Tàu.
Can cü Quyt djnh s 46/QD-UBND ngày 12/01/2021 cüa UBND tinh
ban hành Kê hotch truyên thông nâng cao nhtn thüc trong hoat dng quàn 1,
khai thác, sü ding tài nguyen mt cách hiu qua và bào v mOi trithng trên dja
bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu näm 2021;
UBND tinh d nghj các Si, ban, ngành; UBND các huyn, thj xa, thành
phô; các to chirc chinh trj - xà hi, doàn the và các dcn vj lien quan trên dja bàn
tinh triên khai hixrng dn cüa Bô Tài nguyen và Môi tnthng tai Cong van so
2298/BTNMT-TTTNMT ngày 14/5/2021 ye vic to chüc các hoat dng thuc
Tháng hành dng vi môi tnràng hithng irng Ngày Môi tnrYng the giói và Ngày
Quôc tê Da dang sinh h9c näm 2021. Can cur vào diêu kin, tInh hInh th?c té
quan tam, chi dao, hithng dn và phôi hçip to chüc các hoat dng thuc Tháng
hành dng vi môi tnrrng huàng üng ngày Môi tmng the gi9i và Ngày Quôc t
Da dng sinh h9c näm 2021 trên dja bàn tinh, ci,i the nhu sau:
1. Ngày Môi tnr?ng th giâi (05/6) do Chuang trInh Môi tnthng Lien hçip
quc (LTNEP) phát dng ducc Vit Narn hiRing urng tir nàrn 1982 den nay dà trâ
thành phong trào rng khp trên phm vi cã niRcc gop phân nâng cao nhn thüc
cüa ngithi dan ye bào v môi triRing, bão ton da dng sinh hQc, phát triên ben
viThg va üng phO vci biên dOi khi htu. Näm 2021, v6i chü dê 'Ph,c hôi H
sinh thai" (Ecosystem Restoration); day là närn duçc Lien hçip quOc phát dng
cho mt Thp kS' phiic hôi H sinh thai nhäm ngãn ch.n và dào ngulçic si,r suy
thoái cüa các h sinh thai trên mçi 1iic dja và dai dixcing, giüp xOa dói giàm
ngheo, chng bin di khi hu và ngàn chin sij tuyêt chüng hang 1ott.
Ngày Quc té Da dng sinh h9c (22/5) duçic Lien hqp quôc 1?a Ch9fl Va
phát dng trên phm vi toàn dtu viii miic tiêu nâng cao rthtn thüc cong dông ye
da dng sinh h9c. Chü dê Ngày quôc tê Da dng sinh hc nàm 2021 là "Cháng
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ta là mt phn cüa gidi pháp - Vi thiê,, nhiên" (We're part of the solution For Nature). Thông dip nay tiêp tiic chü dê Ngày quôc tê Da dang sinh h9c
nãm 2020 nhàm kêu gci con ngiri song hài hoá vi thiên nhiên, áp diing các
giãi pháp dtra vào thiên nhiên dôi v9i các van dê toàn câu ye khI htu, an ninh
krcing th?c và nguôn nithc, sinh k bn vüng cho ngrii dan.
H sinh thai dóng vai trô vô cüng quan tr9ng di vri cuc song cüa con
ngu?ii, cung cap cho chüng ta nhftng lqi Ich vô giá nhu on djnh khI h.u, l9c
không khI, cung cap oxy, cung cap nguôn nisc, thüc an, thuôc men,... Ngoãi ra,
các he sinh thai con là ncii cu trü cüa các loài dng vt hoang dã. Tuy nhiên, các
h sinh thai hin dang có toe d suy thoái nhanh nhât trong Uch sü loài nguYi vi
dang phãi dOi m.t vi các môi de d9a vO cüng to ln nhu nan chit phá rirng; ô
nhiêm nithc h, sOng suôi; cac vüng dat ngp nuc tth nell khô han; vüng biên
và yen biên bj suy giãm chat luçng và bj khai thác qua rnüc. Dê üng phó vi
thirc trang nay, ngày 01/3/2021, Dai hi dông Lien hçTp quôc dã ra tuyên bô giai
doan 2021 - 2030 là "Thtp k' ye phiic hôi H sinh thai" nhàm nhân rng trên
quy mô 1n vic phiic hOi các h sinh thai bj suy thoái và bj phá hüy dê chông lai
cuc khüng hoáng khI h.u, tang cung an ninh krcing thirc, nguOn ni.rc và da
dang sinh h9c. Day là thi diem dé mi quôc gia cüng chung tay và có nhüng
hành dng cii the, thiêt thrc vi thiên nhiên và trái dat cüa chüng ta.
2. Trin khai thirc hin dng b các chiên 1uçc, dê an, nhim vi và giãi
phap ye:
- Nghiên ciru và áp dung các giãi pháp dira vào thiên nhiên, tip cn h
sinh thai trong qua trInh xây dirng các quy hoach cap quOc gia, quy hoach vüng,
quy hoach tinh; thành ltp va quãn 1r hiu qua các khu bâo ton thiên nhiên; thüc
day vic th%rc hin cãc mô hInh báo ton và sir diing ben vitng; áp diingtiêp cn
h sinh thai trong quàn l' tOng hcip di b, hru virc song, quàn l' rirng ben vüng,
chñ trQng vai trô và quyên lgi cüa cong dOng.
- Tang crnrng các hoat dng kim soát buOn ban dng vt hoang dã, khai
thác các loài hoang dà di cu theo Chi thj so 29/CT-TTg ngày 23/07/2020 cüa
Thu tung ChInh phü ye mt sO giãi pháp cap bach quãn 1' dng 4t hoang dã
và các van bàn chi dao, diêu hành lien quan; Quãn 1', kiêm soát loài ngoi lai
xâm hai theo Chi thj so 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 cüa Thu tuéing ChInh phü
ye tang cuing cong tác quán li', kiêm soat loài ngoai lai xâm hai.
- Phuc hi các he sinh thai bj suy thoai; bão v cãnh quan thien nhiên và
da dng sinh h9c; bào ton hiu qua cac loài và nguOn gel; d.c bit là áp dirng
cac giãi pháp dira và thiên nhiên dê giãm nhç tác dng tü sic phát trien kinh tê xã hôi tâi các he sinh thai; thüc day viec xay dung va thirc hin các mO hInh
kinh tê si'r ding ben vrng tài nguyen thiên nhiên.
- Thrc hin cac chuing trInh, d? an, nhim v1i phic hi h sinh thai nhu:
(1) DOi vâi h sinh thai rtmg: th?c hin cac dir an trOng cay xanh; triên khai các
hoat dng h trç qua trInh tái sinh tir nhien; phiic hOi h sinh thai rung theo
phung pháp tip cn cãnh quan;... (2) Dôi vi h sinh thai ho, sOng suOi: thu
gom rác hai ben b yà tren mt nithc; trOng cac cay bàn dja xung quanh/hai ben
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h, song suôi và tao hành lang di chuyn cho các loài dng vt hoang dã; xây
dirng kê hoach tuyên truyên nhãrn khai thác dung mirc và ditng each các loài
thüy san;... (3) Dôi vri h sinh thai biên và yen biên: thu gom rác thai trong môi
trung; phiic hôi thãm thirc vt trên mt nithc và song trong ni1c; triên khai
hoat dng dánh bat hãi san ben vng...
3. Hin nay, tInh hInh djch bnh viêm drnng ho hp c.p COVID-19 dang
diên biên rat phüc tap nên can can cü vào tInh hInh thrc tê, to chüc tuyên truyn
phü hp vi quy djnh hin hành ye phông, chông djch (sang tao, di mi cách
thüc thuc hiên, hInh thirc truyên thông, üng dçing cOng ngh thông tin) v chü
dê, thông dip cüa Tháng hành dng vi môi tmOng huâng üng Ngày Môi trithng
the giii, Ngày Quôc tê Da dng sinh hc näm 2021 theo hiicng thirc hin miic
tiêu kép, gàn v9i phông chông djch bênh COVID- 19; có sue lan tOa, ành hrning
manh me den nhn thüc cüa cong dOng và dê kêu gçi các tO chirc, cá nhân cüng
chung tay phiic hôi h sinh thai, báo ton da dng sinh h9c, cii th:
3.1. Si Tài nguyen và Moi tnrng là dan vj thrnng tric, phi hçp vâi các
ca quan, dcm vi có lien quan to chuc và thirc hin các hoat dng hrâng irng ngày
MOi tnthng the gii và Ngày Quôc tê Da dang sinh h9c näm 2021 theo Quy&
djnh sO 46/QD-UBND ngày 12/01/2021 và van bàn s 2298/BTNMT-TTTNMT
ngày 14/5/202 1, ci the nhu sau:
a) Tuyên truyên, phô bin Luat Báo v môi trueing nàm 2020; gii thiu
eác mO hInh, giãipháp phiic hôi h sinh thai, báo ton da dang sinh h9c; day
manh cOng tác phôi hçip vói các ca quan thông tan báo chI trong cOng tác tuyên
truyên ye Bão v mOi trung, bào ton thiên nhiên và da dang sinh h9c,...;
b) Tang cung kim soát vic thu gom, vn chuyn, xü 1' ch.t thai; tp
trung các nguOn 1rc dê giãi quyêt trit dê các van dê 0 nhim môi trizng tü chat
thai gay ánh hixng trirc tiêp den di sOng và sinh kê cüa ngithi dan.
c) Tuyên truyn, nâng cao nhn thirc cong dng trong vic:
- Tiêp tiic thirc hin chi dao cüa UBND tinh tai van bàn so 31 64/UBNDVP ngày 31/3/2021 ye vic day mang thrc thi pháp 1ut và tuyên truyên, phO
biên cOng tác báo tOn da dang sinh h9c và các loài hoang dà; không san bat dng
vtt qu' hiêm, Co nguy ca tuyt chüng;
- Thirc hin Chi thj s 13/CT-UBND ngày 25/12/2020 cüa UBND tinh v
tang cu&ng quàn 1r, tái su dimg, tái chê, xü 1' và giàm thiêu chat thai nIa trên
da bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu; tuyen truyen xây dirng nén kinh tê tuân hoàn
chit thai, chng rác thai nha trên can và dai duang.
3.2. UBND các huyn, thi xa, thành ph trin khai t chüc các hoat dng
phü hap vi tInh hInh thtcc th nhu: Lam v sinh mOi trithng, xr 1' các diem den
mOi trithng trên dja bàn, trOng cay xanh, thu gom xr 1' chat thai; tuyên truyên,
khuyn khIch cong dng khOng sü diing tüi nilon khó phân hug' vâ eác san phâm
nhira dung mt 1n; tip tiic trin khai thirc hin Quyêt djnh so 1334/QD-UBND
ngày 29/5/2019 cüa UBND tinh ban hành Kê hoach thrc hin Phong trào
"Chng rae thai nhira" trên dja bàn tinh; Chi thj so 13/CT-UBND ngày
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25/12/2020 cUa UBDN tinh v tang cung quãn 1', tái sir diing, tái ché, x1r 1 và
giárn thiêu chat thai nh?a trên dja bàn tinh.
3.3. Sâ Thông tin và Truyên thông, Báo Ba Rja — Vüng Tàu, Dài Phát
thanh — Truyên hInh tinh phôi hcip vii UBND các huyn, thj xã, thành phô tang
thtii 1ixcng dim tin, bài, phóng sr, chuyên trang, chuyên m1ic tuyên truyên ye chü
dê, thông diêp và các hoat dng hu&ng üng Ngày Môi trithng the gi&i, Ngày
Quôc tê Da dng sinh hçc närn 2021.
3.4. Ban Quán 1r các Khu cong nghip tang cithng nh.c nh, kim tra,
giám sat các Ca sâ san xuât, dir an trong Khu cong nghip thung xuyên vn
hành h thông xü 1 ninrc thai, khI thai bão darn dtt quy chuân trrnc khi ra rnOi
tming theo quy djnh.
3.5. Các si, ban, ngành; t chrc doàn th, chInh trj, xà hi; UBND các
huyn, thj xã, thành phô:
- Không khai thác, dánh bat, sü dting can kit ngun tài nguyen thiên
nhiên;
- Khuyn khIch treo bang rOn, pano, áp phich duçic lam tü các 4t 1iu
than thin vâi rnôi tnring t?i các khu vrc cOng cong, dixrng phô, trii si ca quan
lam vic và các dja diem phü hçp;
- Gi9i thiu các hoat dng ni bet, ph bin các mO hInh, giái pháp báo v
môi trithng, bão ton da dang sinh h9c hiu qua, däng tài trên cOng thông tin din
tü và các phucing tin thông tin dai chüng.
- Thirc hin Chi thj s 13/CT-UBND ngày 25/12/2020 cüa UBND tinh v
tang cung quán lr, tái sü dvng, tái chê, xi:r l' và giárn thiêu chat thai nhira trên
dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu.
- Phát hin, biu ducing và khen thithng nhüng t chrc, Ca nhân, doanh
nghiêp có dóng gop hiu qua, thiêt th?c trong vic sü diing hgp 1' tài nguyen,
bão v môi trueing, báo ton da dang sinh h9c, san xuât tiêu dung ben virng Va
1rng phó vri biên dôi khi hu.
UBND tinh d nghj các ca quan, dan vj can cü diu kin thirc t t chiirc
các hoitdng, ni dung thiêt th?c hu0ng üng s1r kin. Báo cáo kêt qua thirc hin
(theo máu Phy lyc 03 kern theo Cong van 2298/B TNMT-TTTNMT) ye S& Tài
nguyen yà Môi tnrYng tnthc ngày 10 tháng 8 nám 2021 d Sâ tong hçp báo cáo
UBND tinh, Bô Tài nguyen yà MOi tnthng. Thông tin lien h: Si Tài nguyen và
Môi trithng (Chi ciic Báo v mOi tnring (Ong Duang Hoài Bão, so din thoai:
0937989001, email: duonghoaibao.envi@gmail.com))./.
Thông tin, tài 1iu truyn thông cüa Tháng hành dng vi môi tnthng
hithng üng Ngày Môi trtthng the giâi vã Ngày quôc tê Da dng sinh h9c nàm
2021 thrçic dang tài trên Cong thông tin din tr cüa Bô Tai nguyen và Môi
trithng, dja chi http://www.rnonre.gov.vn/; Trung tam Truyên thông tài nguyen
và mOi tnthng, dja chi https.i/rnonrernedia.vn/; Tong ciic MOi tnthng, dja chi
http://vea.gov.vn/, Ban cong ithc ye da d.ng sinh h9c, dja chi
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https://www. cbd. int/biodiversilv-day; Trang thông tin din tü cüa Sà Tài nguyen
vâ Môi trtthng tinh Ba Rja — Vüng Tàu, dja chi https://sotnmt.bariavungtau.gov.vn/ và tham khâo tai Phii liic 01, 02 kern theo Cong van
2298/BTNMT-TTTNMT.
(Dmnh kern: Van ban scJ 2298/B TNMT-TTTNMT ngày 14/5/2021 cáa Bó
Tài nguyen và Môi trtràng)J
Noi nhânI
- Nhu trên;
- Bô TN&MT (dê b/c);
- TTr. Tinh üy, TTr. HDND tinh (de b/c);
- CT, các PCT UBND tinh;
- PhOng TN&MT các huyn, TX, TP;
- Liru: VT, HS, STNMT.
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