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V/v hưởng ứng Ngày quốc tế
Đa dạng sinh học năm 2020

Kính gửi
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Huyện, các đoàn thể Huyện;
- Các Phòng, ban ngành Huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 1356/STNMT-CCBVTV ngày 06 tháng 5 năm 2020
của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp về việc hưởng ứng ngày quốc tế
Đa dạng sinh học năm 2020 (đính kèm văn bản), Ủy ban nhân dân Huyện yêu cầu
các đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung sau:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của
Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan đến bảo
tồn đa dạng sinh học.
2. Tăng cường truyền thanh, phát sóng, đưa tin bằng nhiều hình thức về mục
đích, ý nghĩa của là Ngày quốc tế Đa dạng sinh học (22/5) tới cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và người dân để nâng cao trách
nhiệm của mọi người. Đồng thời khuyến khích, nhân rộng các mô hình, giải pháp
sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh
học trên địa bàn Huyện.
3. Treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về chủ đề Ngày quốc tế
Đa dạng sinh học năm 2020 ở các nơi công cộng, các tuyến đường chính, trụ sở cơ
quan, những nơi đông người qua lại. Các khẩu hiệu chủ đề ngày quốc tế Đa dạng
sinh học năm 2020 cần tuyên truyền là:
+ Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên.
+ Tiếp cận hệ sinh thái để giải quyết đồng thời mất đa dạng sinh học, biến
đổi khí hậu và suy thoái đất.
+ Cân nhắc vấn đề đa dạng sinh học trong phát triển các ngành kinh tế.
4. Tăng cường kiểm tra, quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên
địa bàn Huyện có hoạt động hoặc hành vi như: Săn bắt, buôn bán, tiêu thụ động vật
hoang dã trái phép; tận diệt các loài chim hoang dã; phóng thích các loài ngoại lai
xâm hại vào môi trường. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm
pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học.
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5. Nghiên cứu và áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên, tiếp cận hệ sinh
thái trong quá trình xây dựng quy hoạch vùng, quy hoạch Huyện và trong việc áp
dụng các giải pháp công trình để có hiệu quả và bền vững về kinh tế, xã hội, môi
trường tự nhiên; thúc đẩy việc thực hiện các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững,
áp dụng tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý lưu vực sông.
6. Thông tin kịp thời đến các lực lượng thực thi pháp luật để ngăn chặn, xử
lý các hành vi vi phạm liên quan đến bảo tồn các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm
và vận chuyển, buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.
7. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện, các đoàn thể Huyện tăng
cường công tác phổ biến pháp luật, tuyên truyền về bảo tồn đa dạng sinh học
trên địa bàn Huyện.
8. Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban ban nhân dân Huyện (qua Phòng Tài
nguyên và Môi trường) chậm nhất đến ngày ngày 20/6/2020 để tổng hợp.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
thực hiện tốt nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/NN (Nu).
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