
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ NỘI VỤ 

Số:            /KH-SNV 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Lai Châu, ngày        tháng      năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai, hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022 

Thực hiện theo Công văn số 163/UBND-KTN ngày 17/01/2022 của 

UBND tỉnh về việc Giao nhiệm vụ triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Đất ngập nước Thế giới năm 2022. Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch triển khai, 

hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.  Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao 

động trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước về Ngày Đất ngập nước Thế giới, tăng cường bảo vệ nguồn nước 

trước áp lực của các hoạt động phát triển và biến đổi khí hậu.  

2.  Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao 

động trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước về tầm quan trọng của nước trong việc bảo vệ sức khỏe của con 

người và duy trì các hệ sinh thái trên hành tinh; tầm quan trọng, ý nghĩa của các 

công việc trong ngành khí tượng thủy văn đối với hoạt động, đời sống con 

người. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về mối liên hệ 

giữa các tác động của con người với thiên nhiên, khuyến khích các sáng kiến, ý 

tưởng xây dựng cộng đồng, nền kinh tế phát triển bền vững, hoà nhập với thiên 

nhiên (thuận thiên nhiên); bảo vệ đa dạng sinh học, ứng phó hiệu quả với biến 

đổi khí hậu.  

3. Việc tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động 

trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3 với chủ 

đề “Giá trị của Nước” và Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 với chủ đề “Đại 

dương, Thời tiết và Khí hậu của chúng ta”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

phổ biến các chính sách pháp luật về Công ước về các vùng Đất ngập nước 

(Công ước Ramsar, Iran, 1971) đến toàn thể công chức, viên chức, người lao 



động. Tổ chức chu đáo, thiết thực, tiết kiệm, chống 2 lãng phí và đảm bảo an 

toàn sức khỏe cộng đồng, phòng tránh dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện. 

4. Các phòng, ban, chi cục phải bám sát chức năng, nhiệm vụ và căn cứ 

vào tình hình thực tế để triển khai thực hiện có hiệu quả, tránh lãng phí. Nâng 

cao ý thức trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc bảo vệ nguồn 

nước, đảm bảo việc khai thác, sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm, xả nước thải vào 

nguồn nước đúng quy định của pháp luật đồng thời nâng cao hiểu biết về thời 

tiết, biến đổi khí hậu để phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai. 

II. NỘI DUNG 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật và 

các văn bản của Trung ương, của tỉnh về hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế 

giới 02/02/2022 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động chủ đề “Vì 

Con người và Thiên nhiên: Hãy Yêu quý, Bảo vệ và Phục hồi Đất ngập nước”, 

trọng tâm là: Công văn số 178/BTNMT-TCMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 

2022, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 163/UBND-KTN  ngày 

17/01/2022 về việc giao nhiệm vụ triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất 

ngập nước Thế giới năm 2022 và công văn số 132/STNMT-MTK của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập 

nước Thế giới năm 2022. 

2. Tăng cường truyền thông tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của 

toàn thể đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong việc hưởng ứng 

Ngày Đất ngập nước Thế giới 02/02/2022 đến toàn thể công chức, viên chức, 

người lao động chủ đề “Vì Con người và Thiên nhiên: Hãy Yêu quý, Bảo vệ và 

Phục hồi Đất ngập nước”. 

 3. Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở các văn bản chỉ đạo, kế 

hoạch triển khai, hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022 và các 

thông điệp tuyên truyền, cụ thể: 

- Đối với Ngày Nước thế giới: “Nước là tài nguyên thiết yếu giúp bảo vệ 

sức khỏe, sinh kế, môi trường, các giá trị văn hóa và phát triển kinh tế bền 

vững”, “Nước là tài nguyên quý giá! Hãy sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả”, 

“Bảo vệ tài nguyên nước là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta”, “Hãy sử dụng 

tiết kiệm nước để chia sẻ cơ hội cho mọi người, “Nước là tài nguyên hữu hạn và 



thiết yếu, sử dụng nước tuần hoàn vì một tương lai bền vững”. 

 - Đối với Ngày Khí tượng thế giới: “Chung tay hành động đảm bảo an 

toàn trên biển và đất liền”, “Trồng cây, tái tạo môi trường sống cho vùng núi sau 

thiên tai lũ quét sạt lở đất”, “Bảo vệ đại dương là bảo vệ nền kinh tế toàn cầu”, 

“Giảm thiểu rủi ro thiên tai góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế”, “Hợp tác quốc 

tế để bảo vệ đại dương và ứng phó với biến đổi khí hậu”, “Bảo vệ đại dương là 

bảo vệ cuộc sống và sinh kế của chúng ta”, “Thích ứng với biến đổi khí hậu vì 

một đại dương bền vững”, “Cùng hành động để bảo vệ và phục hồi đại dương”.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Văn phòng Sở là đơn vị đầu mối, tham mưu cho lãnh đạo sở tổ 

chức triển khai, thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện đảm 

bảo thời gian theo quy định; Đăng tải các thông tin liên quan đến nội dung tuyên 

truyền, chỉ đạo, hướng dẫn về hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế 

giới năm 2022 trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ. 

2. Các Phòng, ban, chi cục thuộc Sở có trách nhiệm tổ chức quán triệt, 

tuyên truyền cho công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình nắm 

vững, tham gia hưởng ứng, thực hiện tốt Kế hoạch này. 

3. Trên đây là Kế hoạch triển khai, hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế 

giới năm 2022, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc sở chủ động triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Tập thể lãnh đạo sở; 
- Các phòng, ban, chi cục thuộc sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thành 
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