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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 
  

 

Thực hiện Văn bản số 2882/UBND-NNTNMT ngày 12 tháng 5 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Văn bản số 2442/BTNMT-TTTT 

ngày 10/5/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động  

hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022. Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 

2022 như sau: 

Chủ đề Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022 là “Building a shared for all 

life” -  “Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống”, nhằm hướng đến việc 

tạo động lực và hỗ trợ cho khung đa dạng sinh học toàn cầu, đồng thời  nâng cao 

tầm quan trọng việc cùng hành động xây dựng một tương lai chung, áp dụng các 

giải pháp dựa vào thiên nhiên để giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, sức khỏe, 

an ninh lương thực, hướng tới mục tiêu toàn cầu đến năm 2050 là “sống hài hòa 

với thiên nhiên”. 

I. Mục đích, yêu cầu: 

1. Mục đích: 

Nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Bắc Kạn về tầm quan trọng của công tác bảo tồn đa dạng sinh học, 

bảo vệ môi trường, kêu gọi cộng đồng cùng có trách nhiệm bảo tồn đa dạng sinh học. 

2. Yêu cầu: 

 - Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 

2022 được diễn ra đồng bộ có sự phối hợp chặt chẽ của các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc Sở và các đơn vị có liên quan.  

- Đảm bảo các hoạt động hưởng ứng diễn ra hiệu quả, tiết kiệm. 

 II. Nội dung triển khai 

 1. Công tác tuyên truyền. 

- Xây dựng văn bản hướng dẫn các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành 

phố tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học.  

- Phổ biến, tuyên truyền đến từng công chức, viên chức, người lao động của 

đơn vị về nội dung,  ý nghĩa của Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học nói chung và 

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022 nói riêng, góp phần bảo tồn và sử dụng 

bền vững đa dạng sinh học. 
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- Ra quân vệ sinh môi trường khuôn viên cơ quan; phát quang và chăm sóc 

vườn cây tại cơ quan từ 16 giờ 00 phút ngày 20/5/2022 (thứ 6). 

- Đăng tải các bài viết chủ đề Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022 lên 

website của Sở Tài nguyên và Môi trường (trước và sau ngày 22/5/2022). 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022, 

đảm bảo tuân thủ các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Ban chỉ đạo Quốc gia và các văn bản chỉ đạo, triển khai của Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Công tác tổng kết báo cáo. 

Tổng hợp, xây dựng văn bản báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh theo quy định. 

III. Tổ chức thực hiện: 

1. Phòng Môi trường: 

- Tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường văn bản hướng dẫn các Sở, 

ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022. 

- Tham mưu, tổng hợp, xây dựng văn bản báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 

2. Văn phòng Đăng ký đất đai:  

Viết và đăng tải các bài viết chủ đề Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 

2022 lên website của Sở. 

3. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch, báo cáo kết quả thực 

hiện gửi Phòng Môi trường trước ngày 05/8/2022 để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh về Phòng Môi 

trường để phối hợp, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị, Phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Phòng Môi trường;: 

- Lưu: VT, HS (LN 02b). 

 

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Minh 
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