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Kính gửi:
- Các Bộ, ban ng nh, đo n thể Trung ương;
- Ủ b n nhân dân các tỉnh, th nh phố trực thuộc Trung ương.
Ng Quốc t đ dạng sinh h c n m 2022 được Liên hợp quốc (UN) phát
động với chủ đề “Building sh red future for ll life” – “Xây dựng một tương
lai chung cho mọi sự sống”, nhằm hướng đ n việc tạo động lực v hỗ trợ cho
khung đ dạng sinh h c to n cầu s u n m 2020 sẽ được thông qu tại phần h i
Hội nghị Đ dạng sinh h c củ Liên hợp quốc (COP15) v o cuối n m n ; đồng
thời, nâng cao tầm qu n tr ng việc cùng h nh động xâ dựng một tương l i
chung, áp dụng các giải pháp dự v o thiên nhiên để giải qu t các vấn đề bi n
đổi khí hậu, sức khỏe, n ninh lương thực, hướng tới mục tiêu to n cầu đ n n m
2050 l “Sống h i hò với thiên nhiên”.
Hưởng ứng Ng Quốc t đ dạng sinh h c n m 2022, trân tr ng đề nghị
các cơ qu n, đơn vị quan tâm chỉ đạo, phối hợp tổ chức các nội dung s u đâ :
1. T ng cường tu ên tru ền, tru ền thông về v i trò, tầm qu n tr ng củ
đ dạng sinh h c; mô hình, giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, ti t kiệm t i
nguyên thiên nhiên, bảo tồn đ dạng sinh h c; sự th m gi củ cộng đồng trong
công tác bảo tồn, phục hồi, sử dụng bền vững đ dạng sinh h c, di sản thiên
nhiên; thúc đẩ tiêu dùng bền vững v có trách nhiệm, không sử dụng các sản
phẩm có nguồn gốc từ động vật ho ng dã và không sử dụng đồ nhự một lần.
2. Lồng ghép bảo tồn đ dạng sinh h c trong các qu hoạch, chi n lược,
k hoạch các ng nh kinh t có tác động nhiều đ n đ dạng sinh h c như nông,
lâm, ngư nghiệp, du lịch, gi o thông, phát triển n ng lượng tái tạo; quản lý v sử
dụng tài nguyên đất, nhất là các khu vực bảo tồn cần được ưu tiên trong các qu
hoạch quốc gi , qu hoạch vùng, qu hoạch tỉnh.
3. T ng cường thực hiện nhiệm vụ bảo tồn v sử dụng bền vững đ dạng
sinh h c theo qu định tại Luật Bảo vệ Môi trường n m 2020, Nghị định số
08/2022/NĐ-CP ng 10 tháng 01 n m 2022 củ Chính phủ qu định chi ti t
một số điều củ Luật Bảo vệ môi trường, Chi n lược quốc gi về đ dạng sinh
h c đ n n m 2030, tầm nhìn đ n n m 2050 tại Qu t định số 149/QĐ-TTg ngày
28 tháng 1 n m 2022 củ Thủ tướng Chính phủ.
4. T ng cường các hoạt động kiểm soát buôn bán động vật ho ng dã, kh i
thác các lo i ho ng dã di cư tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ng 23 tháng 07 n m

2020 củ Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật
ho ng dã v các v n bản chỉ đạo, điều h nh liên qu n. Kiểm soát các tác động
tới đ dạng sinh h c như hoạt động chu ển đổi mục đích sử dụng đất, mặt nước;
phương thức c nh tác, kh i thác kém bền vững; sinh vật ngoại l i xâm hại v các
hoạt động gâ ô nhiễm môi trường...
5. Xâ dựng chương trình h nh động có định hướng v phù hợp trong bối
cảnh đ ng diễn r thập kỷ phục hồi hệ sinh thái củ Liên hợp quốc, trong đó
phát triển một nền kinh t x nh, kinh t tuần ho n, gìn giữ các tri thức tru ền
thống, các giống câ trồng, vật nuôi bản đị theo khu n nghị v hướng dẫn củ
B n thư ký Công ước Đ dạng sinh h c.
6. Xâ dựng v phát triển cơ sở dữ liệu đ dạng sinh h c, số hó quản lý
di sản thiên nhiên được qu n tâm đẩ mạnh, hướng tới việc số hó công tác
quản lý, bảo tồn thiên nhiên v đ dạng sinh h c, phù hợp với Chính phủ điện tử
ng nh t i ngu ên v môi trường. Thực hiện các giải pháp phục hồi hệ sinh thái;
thi t lập, củng cố hệ thống thông tin về đ dạng sinh h c, t ng cường ứng dụng
công nghệ thông tin để k t nối với đị phương, từng vùng di sản thiên nhiên, xâ
dựng v triển kh i thực hiện dự án chu ển đổi số, t ng cường n ng lực; hạ tầng
kỹ thuật, tr ng thi t bị, công cụ v thực hiện điều tr , kiểm kê, qu n trắc, lập báo
cáo v xâ dựng, vận h nh cơ sở dữ liệu đ dạng sinh h c.
Báo cáo k t quả về Bộ T i ngu ên v Môi trường (qua Trung tâm Tru ền
thông t i ngu ên v môi trường, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấ , Phường Yên
Ho , Quận Cầu Giấ , H Nội) để tổng hợp chung.
Bộ T i ngu ên v Môi trường gi o Trung tâm Tru ền thông t i ngu ên và
môi trường l đơn vị đầu mối cung cấp thông tin, t i liệu v phối hợp hướng dẫn
tổ chức thực hiện.
Thông tin Ng quốc t Đ dạng sinh h c n m 2022 th m khảo tại đị chỉ
https://www.cbd.int/biodiversity-day; www.monre.gov.vn
Trân tr ng cảm ơn sự qu n tâm, phối hợp củ Quý cơ qu n./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng H (để báo cáo);
- Sở TN&MT các tỉnh, th nh phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TĐKTTT, TCMT, TTTT, B.
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