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Số:         /BVM-KHTH,CĐT Bình Định, ngày       tháng 2 năm 2021

KẾ HOẠCH 
HƯỞNG ỨNG NGÀY ” ĐẤT NGẬP NƯỚC THẾ GIỚI”

Căn cứ Công văn số 320/STNMT-CCBVMT ngày 08 tháng 02 năm 2021
của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hưởng ứng ngày Đất ngập nước thế
giưới năm 2021;

Thực hiện Công văn số 466/SYT-KHTC ngày 08 tháng 02 năm 2021về
việc triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày “ Đất ngập nước thế giới” năm
2021;

Bệnh viện Mắt Bình Định triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Đất
ngập nước thế giới năm 2021như sau:

1. Mục tiêu:  

- Tuyên truyền tới công chức, viên chức, người lao động về tầm quan
trọng của các vùng đất ngập nước đối với tài nguyên nước, sự sống của con
người, đa dạng sinh học.

- Kêu gọi mọi người cùng cam kết bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng
đất ngập nước, dừng các hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước và
phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái.

 - Nâng cao nhận thức toàn cầu về vai trò quan trọng của vùng đất ngập
nước đối với con người và hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới 02/02/2021
chủ đề “Không thể tách rời - Đất ngập nước, Nước và Sự sống” (“Inseparable -
Water, Wetlands and Life”).

- Triển khai Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ
về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.

- Triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BTNMT ngày 31/8/2020 của Bộ
TN&MT quy định chi tiết các nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số
66/2019/NĐ-CP.

II. Kế hoạch hành động

1. Thời gian triển khai

- Từ ngày 22/02/2021 – đến ngày 28/02/2021

2. Tổ chức tuyên truyền: Với thông điệp

“Inseparable - Water, Wetlands and Life”



“Không thể tách rời - Đất ngập nước, Nước và Sự sống”

3. Tổ chức quán triệt và hoạt động cụ thể:

- Triển khai treo khẩu hiểu truyền thông(băng rôn, chạy đèn led với thông
điệp “Inseparable - Water, Wetlands and Life” (Không thể tách rời - Đất ngập 
nước, Nước và Sự sống).

- Lồng ghép phổ biến rộng rãi về nội dung: “Inseparable - Water, 
Wetlands and Life” (Không thể tách rời - Đất ngập nước, Nước và Sự sống) 
trong các cuộc họp giao ban toàn viện; Họp hội đồng người bệnh cấp khoa, cấp 
bệnh viện; Họp Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên theo công văn số 
320/STNMT-CCBVMT ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh về việc hưởng ứng 
Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2021,

- Đăng tải tài liệu về chủ đề ngày Đất ngập nước thế giới năm 2021 và 
chọn youtube trên trang thông tin điện tử của Ban thư ký Công ước Ramsar: 
https://www.wordwetlandsday.org vào trang thông tin điện tử bệnh viện Mắt 
Bình Định và tại khoa, phòng lâm sàng.

4. Công tác giám sát và báo cáo

- Phòng KHTH-CĐT:  giám sát công tác truyền thông, tổng hợp báo cáo 
cấp trên.

- Phòng TC-HC-TC: hỗ trợ kinh phí thực hiện.

- Tổ truyền thông: thực hiện đăng tải tài liệu và đăng tải vào trang thông 
tin điện tử bệnh viện.

               

                    Nơi nhận:                                                                      GIÁM ĐỐC
  - Các khoa, phòng;

                    - Lưu: VT, KHTH-CĐT.                                                            
                  

                                                                         Nguyễn Thanh Triết

https://www.wordwetlandsday.org/
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