
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-KT 
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Đất ngập nước Thế giới 
năm 2022 

Sơn  La, ngày      tháng       năm 2022 

 

     Kính gửi:  
   - Các sở, ngành thuộc tỉnh; 
   - UBND các huyện, thành phố; 

   - Đài PTTH tỉnh, Báo Sơn La. 
 

 

 Thực hiện 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 

(gửi kèm). 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Các Sở, Ban, Ngành và các UBND huyện, thành phố, các cơ quan thông 

tin đại chúng trên địa bàn tỉnh cụ thể hóa các nội dung trong 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; chủ động tổ chức các hoạt 

động thiết thực; xây dựng tin, bài, phóng sự truyền thông để phổ biến tới cán bộ 

và người dân về vai trò, tầm quan trọng của đất ngập nước và trách nhiệm của mọi 

người, hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022 với chủ đề “Vì Con 

người và Thiên nhiên: hãy yêu quý, bảo vệ và phục hồi đất ngập nước” phù hợp 

với điều kiện thực tế của ngành, địa phương; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài 

nguyên và Môi trường trước ngày 20/02/2022. 

 2. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động 

lồng ghép tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước 

Thế giới năm 2022 vào các hoạt động tuyên truyền đang thực hiện; tổng hợp, báo 

cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c); 
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Như kính gửi; 
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, Biên KT.5b. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Hậu 
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