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Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng Quốc tế, đặc biệt 

là nơi cư trú của các loài chim nước (Công ước Ramsar) là cam kết chung của 

các quốc gia trên thế giới để bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập 

nước có tầm quan trọng quốc tế. Ngày 02/2 hằng năm được chọn là Ngày Đất 

ngập nước thế giới, đánh dấu sự ra đời của Công ước Ramsar tại Hội nghị Đất 

ngập nước vào ngày 02/2/1971 tại bờ biển Caspian thuộc thành phố Ramsar, 

Iran. Đây là công ước quốc tế về bảo tồn sớm nhất thế giới, nhiều thành quả 

quan trọng về việc bảo tồn các vùng đất ngập nước đã được ghi nhận. Hiện nay, 

công ước có 171 quốc gia thành viên với 2.375 khu Ramsar. Công ước Ramsar 

bắt buộc các nước thành viên phân khu và bảo vệ các vùng đất ngập nước có 

tầm quan trọng quốc tế và thúc đẩy việc "sử dụng hợp lý" các vùng này. Theo 

Công ước Ramsar thì "Đất ngập nước bao gồm những vùng đầm lầy, đầm lầy 

than bùn, những vực nước bất kể là tự nhiên hay nhân tạo, những vùng ngập 

nước tạm thời hay thường xuyên, những vực nước đứng hay chảy, là nước ngọt, 

nước lợ hay nước mặn, kể cả những vực nước biển có độ sâu không quá 6m khi 

triều thấp". Năm 2020, Ban Thư ký Công ước Ramsar đã chọn chủ đề kỷ niệm 

Ngày Đất ngập nước thế giới là “Đất ngập nước là động lực của sự sống - Hãy 

bảo tồn đất ngập nước” (Life thrives in wetlands - Wetland Biodiversity matters) 

nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của các vùng đất ngập nước. 

Việt Nam là thành viên của Công ước Ramsar và đã được Ban thư ký 

Công ước Ramsar công nhận có 09 khu Ramsar. Thực hiện trách nhiệm và nghĩa 

vụ của quốc gia thành viên được Việt Nam đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

Ngày Đất ngập nước thế giới 2/2 hằng năm và triển khai nhiều hoạt động về bảo 

tồn đất ngập nước trên phạm vi toàn quốc. Theo quy định của 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 thì Vùng đất ngập nước quan trọng là vùng đất ngập 

nước có diện tích từ 50 ha trở lên đối với đất ngập nước ven biển, ven đảo hoặc 

từ 5 ha trở lên đối với đất ngập nước nội địa, có chứa hệ sinh thái tự 

nhiên quan trọng đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau: Có chứa ít nhất một 

kiểu đất ngập nước tự nhiên có tính đặc thù hoặc đại diện cho một 

vùng sinh thái; Là nơi sinh sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của ít 

nhất một loài đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm hoặc của 1.000 cá 

thể chim nước, chim di cư trở lên hoặc nơi nuôi dưỡng và bãi đẻ của ít nhất một 

loài thủy sản có giá trị; Giữ vai trò quan trọng trong điều hòa nguồn nước, cân 

http://moitruong.com.vn/Home/Default.aspx?portalid=33&tabid=19&distid=16825


bằng sinh thái cho một vùng sinh thái của địa phương, liên tỉnh, quốc gia, quốc 

tế; Có giá trị đặc biệt về cảnh quan, sinh thái nhân văn, lịch sử, văn hoá đối với 

địa phương, quốc gia, quốc tế.  

Thực hiện Công văn số 7036/BTNMT-TCMT ngày 31/12/2019 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, Công văn số 92/UBND-TN ngày 08/01/2020 của 

UBND tỉnh về việc hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2020, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị 

xã, thành phố phối hợp thực hiện nội dung sau: 

 1. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân, các doanh nghiệp biết 

được tầm quan trọng về giá trị, vai trò của nguồn nước, đất ngập nước đối với 

phát triển kinh tế - xã hội; dừng các hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập 

nước và thúc đẩy phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái; tuyên truyền 

thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ nguồn nước, các hệ sinh thái dưới nước, 

đất ngập nước; huy động cộng đồng cùng tham gia vào các hoạt động bảo tồn và 

sử dụng bền vững nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai. 

 2. Tổ chức phát động các phong trào như: vệ sinh môi trường trong các 

vùng hồ, sông; bảo vệ sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn nước, các khu đất 

ngập nước; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; lồng ghép các hoạt động thúc 

đẩy việc thực hiện các mô hình du lịch bền vững trên các sông, hồ. 

 3. Lồng ghép nội dung bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước 

vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành và địa phương. 

 4. Tùy điều kiện cụ thể, các cơ quan tiến hành các hoạt động truyền thông 

thích hợp, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước thế giới (Các tài 

liệu về chủ đề Ngày Đất ngập nước thế giới năm 202 được đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử của Ban Thư ký Công ước Ramsar: 

https://www.worldwetlandsday.org). 

 5. Sau khi hoàn thành các hoạt động tổ chức hưởng ứng Ngày Đất ngập 

nước thế giới năm 2020, đề nghị Quý cơ quan gửi báo cáo kết quả thực hiện về 

Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường) để tổng hợp 

và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị, địa phương trên địa bàn 

tỉnh phối hợp thực hiện./. 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  
- UBND tỉnh (b/c);  
- GĐ, các PGĐ Sở;  

- Lưu: VT, CCBVMT.  

 
 

Nguyễn Trường Khoa 
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