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V/v hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống 

Đài Truyền thanh cơ sở về hưởng ứng Ngày 

Đất ngập nước thế giới năm 2019. 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 1541/UBND-TNMT ngày 04/3/2019 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc Triển khai hưởng ứng Ngày Đất ngập nước năm 

2019,  

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn tuyên truyền trên hệ 

thống Đài Truyền thanh cơ sở hưởng ứng Ngày Đất ngập nước năm 2019 như sau: 

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân đối với vai trò của các 

vùng đất ngập nước trong việc giảm thiểu lũ lụt, cải thiện chất lượng môi 

trường, không khí đô thị. Qua đó, kêu gọi cộng đồng chung tay bảo tồn, sử dụng 

bền vững và thúc đẩy phục hồi các vùng đất ngập nước nhằm ứng phó với biến 

đổi khí hậu. 

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

Thực hiện phát thanh bài tuyên truyền do Phòng Văn hóa và Thông tin 

biên soạn.  

III. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN 

 Thống nhất thực hiện phát thanh tuyên truyền từ ngày 13/03/2019 đến 

ngày 30/03/2019. Thời gian phát thanh tuyên truyền sáng 6 giờ 45 phút, chiều 

04 giờ 45 phút. 

 

Trên đây là hướng dẫn tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 

năm 2019 trên địa bàn thành phố Nha Trang.  

Đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo cán bộ phụ trách Đài Truyền 

thanh cơ sở thực hiện nghiêm túc nội dung trên và báo cáo kết quả thực hiện về 

Phòng Văn hóa Và Thông tin trước ngày 22/3/2019./. 

 
Nơi nhận:                     
- Như trên (VBĐT); 

- UBND.TP (VBĐT) (b/c); 

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Vy.     

    

 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Về Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2019  

            (kèm theo Công văn số 311 /VHTT-TTCS ngày 13 tháng 3 năm 2019) 

  

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố Nha Trang. 

 

Công ước về các vùng đất ngập nước (gọi tắt là Công ước Ramsar) là một 

hiệp ước Chính phủ cung cấp khuôn khổ pháp lý đỗi với hợp tác quốc tế và hành 

động quốc gia về bảo tồn, sử dụng khôn khéo đất ngập nước và tài nguyên vùng 

đất ngập nước trên toàn cầu. Hiện nay, Công ước có 170 quốc gia thành viên với 

2.335 khu Ramsar. Trong đó, Việt Nam là thành viên thứ 50 của Công ước 

Ramsar và đã được công nhận có 9 khu Ramsar.  

Các vùng đất ngập nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc giảm nhẹ 

các thiệt hại do thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán, sạt lở đất ven biển; giúp duy trì 

chất lượng nước ở các sông hồ; lưu giữ nước; nạp nước ngầm; lưu trữ carbon; 

điều hòa khí hậu, kiểm soát dịch hại… Bên cạnh đó, những vùng đất ngập nước 

ven biển nước ta cũng đem lại nguồn lợi kinh tế vô cùng to lớn như: cung cấp 

nguồn tài nguyên thủy sản tự nhiên dồi dào, cung cấp nước cho sinh hoạt, vùng 

sản xuất thủy sản đáp ứng nhu cầu xã hội và xuất khẩu, cơ hội phát triển du 

lịch… Đặc biệt, các vùng đất ngập nước ven biển của Việt Nam đã và đang 

đóng vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế và xã hội. Không chỉ 

vậy, các vùng đất ngập nước ven biển còn giúp giảm nhẹ các tác động cũng như 

những hệ quả mà biến đổi khí hậu có thể gây ra.  

Trước những bài học thất bại và những khó khăn phải đối mặt của các 

quốc gia trong ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đang diễn ra trên 

toàn cầu và giá trị của những vùng đất ngập nước đối với giảm thiểu nhiều tác 

động của biến đổi khí hậu, Ban thư ký Công ước Ramsar đã yêu cầu các quốc 

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

năm 2019. Thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của các quốc gia thành viên Công 

ước Ramsar, Việt Nam cũng tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập 

nước với chủ đề “Ngănchặn suy kiệt đất ngập nước để chống biến đổi khí hậu” 

và triển khai nhiều hoạt động về bảo tồn đất ngập nước trên phạm vi toàn quốc. 

Qua đó, kêu gọi người dân chung tay cùng bảo tồn, sử dụng bền vững và 

thúc đẩy phục hồi các vùng đất ngập nước nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. 

*Nguồn: Trích Công văn số 273/BTNMT-TCMT ngày 17/01/2019 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 
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