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Kính gửi: Các phòng, ban và đơn vị trực thuộc Sở. 

Thực hiện Văn bản số 1140/UBND-CN ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh 

về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 

2022; Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 được Liên hợp quốc (UN) phát 

động với chủ đề “Building shared future for all life” – “Xây dựng một tương 

lai chung cho mọi sự sống”. 

Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 

2022. Sở Giao thông vận tải (GTVT) hướng dẫn các phòng, ban và đơn vị trực 

thuộc Sở, căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể của đơn vị, tổ chức chuỗi các 

hoạt động từ tháng 5 đến hết tháng 7 năm 2022, hưởng ứng ngày lễ trên theo 

hướng tiết kiệm, hiệu quả, có tính thực tiễn, có tính lan tỏa và ảnh hưởng mạnh 

mẽ đến nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT, cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

- Tăng cường tuyên truyền, truyền thông về vai trò, tầm quan trọng của đa 

dạng sinh học; 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. 

- Tăng cường truyên truyền 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 

28/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

II. TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG 

Các thông tin, tài  liệu Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 tham 

khảo tại địa chỉ http://www.cbd.int/biodiversity-day; http://www.monre.gov.vn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở 

http://www.monre.gov.vn/


- Căn cứ nội dung nêu trên, các phòng, ban, đơn vị xác định nhiệm vụ 

trọng tâm, tầm quan trọng, về vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học trong 

hoạt động tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị mình và tổ chức thực hiện có hiệu 

quả. Đối với Thanh tra Sở, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ theo nội dung nêu 

trên, cần tiếp tục thực hiện tuyên truyền theo nội dung Kế hoạch thanh tra, kiểm 

tra năm 2022 đã được Giám đốc Sở phê duyệt. 

-  Lồng ghép hoạt động tuyên truyền với việc triển khai thực hiện nhiệm 

vụ chuyên môn trong cơ quan đơn vị mình. 

-  Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức 

thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của đơn vị trước 

ngày 20/7/2022 (qua Văn phòng Sở) để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

2. Giao Văn phòng Sở 

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện việc tuyên truyền phổ biến và tổ chức thực 

hiện các 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 28/1/2022 

của Thủ tướng Chính phủ tại Sở GTVT. 

- Lựa chọn các bangzon, pano, phướn, tài liệu tuyên truyền để trưng bày 

tại trụ sở cơ quan và các trục đường chính. 

- Duy trì thư viện tài liệu phổ biến pháp luật và cơ sở dữ liệu về văn bản 

pháp luật trên cổng Thông tin điện tử GTVT. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động về Sở Tài nguyên và Môi trường, 

UBND tỉnh và cơ quan chuyên môn cấp trên trước ngày 20/7/2022. 

Trên đây là Văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 của Sở GTVT Cao Bằng, đề nghị các 

phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- Văn phòng Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Phòng QLVT&PTNL; 

- Phòng KHKT&QLGT; 

- Ban QLBTĐB; 

- Trung tâm Đăng kiểm; 

- Cổng thông tin điện tử Sở GTVT; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Đàm Đức Văn 
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