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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 416 /CV- UBND

Gia Bình, ngày 17 tháng 5 năm 2022

V/v tổ chức các hoạt động
hưởng ứng ngày Quốc tế đa
dạng sinh học năm 2022

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và
các tổ chức chính trị- xã hội huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
Căn cứ văn bản số 800/STNMT- CCMT ngày 13/5/2022 của Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022.
Nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 (ngày 22/5) với
chủ đề “Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống”, hướng tới mục tiêu toàn
cầu đến năm 2050 là “Sống hài hòa với thiên nhiên”. UBND huyện Gia Bình đề
nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội; UBND các
xã, thị trấn; các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau đây:
1. Xây dựng tin, bài, phóng sự truyền thông; treo băng rôn, panô, áp phích,
khẩu hiệu về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường tại khu vực trung tâm, trục
đường chính, trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; triển khai các mô hình, giải
pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng
sinh học; sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn, phục hồi, sử dụng
bền vững đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và có
trách nhiệm, không sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã và
không sử dụng đồ nhựa một lần.
2. Lồng ghép việc bảo tồn đa dạng sinh học trong các chương trình, kế
hoạch, đề án của ngành, địa phương có tác động nhiều đến đa dạng sinh học; quản
lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên như đất, nước, không khí…
3. Tăng cường thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng
sinh học theo quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020; Nghị định số
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều
của Luật Bảo vệ môi trường; Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022
của Thủ tướng Chính phủ.
4. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động buôn bán động vật hoang dã,
khai thác các loài hoang dã di cư tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ng 23/7/2020 của Thủ
tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã và các
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văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan. Kiểm soát các tác động tới đa dạng sinh
học như hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mặt nước; phương thức
canh tác, khai thác kém bền vững, sử dụng nhiều hóa chất trong sản xuất nông
nghiệp; sinh vật ngoại lai xâm hại và các hoạt động gây ô nhiễm môi trường …
5. Xây dựng chương trình hành động có định hướng và phù hợp với phát
triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, gìn giữ và phát triển các giống cây
trồng, vật nuôi bản địa của địa phương.
6. Thực hiện các giải pháp phục hồi hệ sinh thái; thiết lập, củng cố hệ
thống thông tin về đa dạng sinh học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin;
hạ tầng kỹ thuật để vận hành cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học.
(Thông tin chi tiết Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022 tham khảo tại
địạ chỉ: https://www.cbd.int/biodiversity-day; www.monre.gov.vn.)
Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội; UBND
các xã, thị trấn; các doanh nghiệp trên địa bàn tổng hợp báo cáo kết quả thực
hiện bằng văn bản về UBND huyện Gia Bình thông qua Phòng Tài nguyên và Môi
trườngtrước ngày 15/6/2022 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và
Môi trương tỉnh Bắc Ninh.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã
hội; UBND các xã, thị trấn; các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức triển khai thực
hiện tốt nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài nguyên và MT Bắc Ninh (b/c);
- TT. Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu VT./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ủy ban Nhân dân huyện Gia Bình

Lương Trung Hậu

