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V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023

#DiaDiemNgayBanHanh

               Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ Công văn số 179/SGDĐT-GDTTrH ngày 02/2/2023 của Sở GDĐT 
tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đát ngập nước 
Thế giới năm 2023, Phòng GDĐT huyện Đại Lộc đề nghị các trường trực thuộc 
triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Căn cứ vào tình hình thực tế các nhà trường tổ chức các hoạt động tuyên
truyền, hưởng ứng về chủ đề, thông điệp hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế
giới năm 2023 phù hợp, đảm bảo hiệu quả và có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh
mẽ đến nhận thức của cộng đồng.

- Tuyên truyền, phổ biến về giá trị và tầm quan trọng của các vùng đất
ngập nước đối với sự sống của con người và thiên nhiên; đồng thời, kêu gọi mọi
người cùng cam kết bảo vệ, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, tăng
cường quản lý, phục hồi đất ngập nước.

- Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, phổ biến nội dung liên quan đến Đất ngập
nước trong Luật Đa dạng sinh học, tổ chức các cuộc thi, triển lãm, phát động các
phong trào gắn liền với chủ đề Ngày đất ngập nước Thế giới năm 2023.

Nhận được Công văn này, Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị 
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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