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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020
Thực hiện Công văn số 50/STNMT-CCBVMT ngày 07/01/2020 của Sở Tài
nguyên và Môi trường về việc hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm
2020, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội
dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Ngày 02 tháng 02 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Đất ngập
nước thế giới với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò quan trọng
của các vùng đất ngập nước trên thế giới cũng như vai trò quan trọng của việc
duy trì sự đa dạng sinh học tại các vùng đất ngập nước. Chủ đề Ngày Đất ngập
nước thế giới năm 2020 là “Đất ngập nước là động lực của sự sống- Hãy bảo
tồn đất ngập nước” nhằm kêu gọi cộng đồng cùng nhau bảo vệ các vùng đất
ngập nước trên thế giới cũng như bảo vệ sự đa dạng sinh học trên Trái Đất; đồng
thời chia sẻ, tiếp nối lời kêu gọi bảo vệ Trái đất, bảo vệ mối quan hệ hài hòa và
bền vững giữa con người và thiên nhiên. Việc xây dựng kế hoạch này nhằm
nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ sự đa dạng sinh học trên địa
bàn KKT, KCN, CCN bằng các hành động cụ thể với phương châm hiệu quả,
thiết thực, đảm bảo phong trào được duy trì thường xuyên, hiệu quả lâu dài.
2. Tác động và nâng cao nhận thức đối với tập thể các Phòng, đơn vị trực
thuộc; các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, dịch vụ
trong KCN, CCN, KKT (các cơ sở SXKD) và đối với từng CB, CC, VC nhân
viên lao động về về giá trị và vai trò của các vùng đất ngập nước, của đa dạng
sinh học đối với việc đảm bảo lương thực thực phẩm, cung cấp dinh dưỡng và
đảm bảo sức khỏe của con người, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm
nghèo.
3. Việc thực hiện hưởng ứng các hoạt động của “Ngày Đất ngập nước thế
giới” phải phù hợp với điều kiện thực tế của các Phòng, đơn vị trực thuộc, các
cơ sở SXKD để từ đó lựa chọn các hành động cụ thể, thiết thực.
II. NHỮNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM CẦN TRIỂN KHAI THỰC
HIỆN:
Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng Phòng, đơn vị trực thuộc Ban
quản lý Khu kinh tế tỉnh, tình hình tại các cơ sở SXKD của từng doanh nghiệp
để triển khai một số hoạt động như sau:
1. Vận động, tuyên truyền, giáo dục CB,CC,VC và người lao động tại cơ
quan, các cơ sở sản xuất kinh doanh tại các KCN, CCN, KKT nâng cao nhận
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thức về sự quan trọng của các vùng đất ngập nước cũng như sự đa dạng sinh
học, về giá trị và vai trò của đa dạng sinh học đối với việc đảm bảo lương thực
thực phẩm, cung cấp dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe của con người, phát triển
kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo;
2. Thường xuyên tuyên truyền thực hiện các quy định pháp luật về bảo tồn,
duy trì sự tồn tại của các vùng đất ngập nước cũng như sự đa dạng sinh học tại
các vùng đất ngập nước, chú trọng các nội dung về bảo tồn và phát triển các
giống vật nuôi, cây trồng và các tri thức truyền thống liên quan; khai thác bền
vững tài nguyên sinh học.
3. Phát động các phong trào như: Sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài
nguyên thiên nhiên; thực hiện tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường; thực
hiện các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học gắn với hoạt
động xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thực hiện các hoạt động
nuôi, trồng, khai thác bền vững các loài sinh vật, đặc biệt là các loại sinh vật tại
các vùng đất ngập nước.
4. Tổ chức các hoạt động truyền thông lồng ghép với các hoạt động thường
xuyên phù hợp khác tại cơ quan, đơn vị.
III. HÌNH THỨC THỰC HIỆN:
1. Thời gian: Từ nay đến hết ngày 20 tháng 02 năm 2020.
2. Hình thức:
- Tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục CB,CC,VC và người lao động
tại cơ quan, các cơ sở sản xuất kinh doanh nâng cao nhận thức về vị trí quan
trọng của đa dạng sinh học trong dinh dưỡng của con người thông qua vai trò
trong việc sản xuất thực phẩm toàn cầu; tuyên truyền, phổ biến của việc hạn chế
sử dụng nguồn nguyên, nhiên liệu thiên nhiên có phát sinh các chất gây ô nhiễm
môi trường làm ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học;
- Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về chủ đề đa dạng
sinh học, về vai trò của các vùng đất ngập nước tại công sở, nơi công cộng, nơi
đông người qua lại nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ sự đa
dạng sinh học trên Trái Đất, coi đó là hành động thiết thực, cụ thể hưởng ứng
“Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020”.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Trưởng các Phòng, đơn vị trực thuộc, người đứng đầu các cơ sở SXKD
có trách nhiệm phổ biến, quán triệt nội dung kế hoạch đến toàn thể CB, CC, VC,
người lao động trong cơ quan đơn vị, các cơ sở SXKD. Đồng thời theo chức
năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung trọng tâm
được nêu tại Kế hoạch.
2. Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với Ban quản lý
cửa khẩu quốc tế Bờ Y treo băng rôn để hưởng ứng “Ngày Đất ngập nước thế
giới năm 2020”. Nội dung băng rôn: “Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Đất ngập nước
thế giới năm 2020”.
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3. Phòng Quản lý xây dựng, tài nguyên, môi trường có nhiệm vụ làm đầu
mối giúp Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế theo dõi việc thực hiện Kế hoạch
này tại cơ quan và tổng hợp, báo cáo kết quả về Sở TN&MT trước ngày
24/02/2020 theo quy định.
Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập
nước thế giới năm 2020 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh. Yêu cầu các Phòng,
đơn vị trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và các đơn vị liên quan nghiêm
túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc BQLKKT (th/h);
- Các CSSXKD tại KCN,CCN,KKT;
- Trang TTĐT BQL KKT (đăng tải);
- Lưu: VT, XDTNMT (NVTrung).
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