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Kính gửi: 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 

- Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh; trung tâm GDNN-GDTX các 

huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 1274/STNMT-MT ngày 21/5/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa 

dạng sinh học năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai 

thực hiện các nội dung cụ thể như sau: 

1. Tùy vào điều kiện thực tiễn để tổ chức tuyên truyền phù hợp với các quy 

định hiện hành về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về chủ đề, thông 

điệp của Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5/2021) là “Chúng ta là một phần của 

giải pháp-Vì thiên nhiên” (We’re part of the solution-For Nature) cho cán bộ, giáo 

viên, nhân viên và học sinh, sinh viên (CBGVNV&HSSV). 

2. Tổ chức lồng ghép các hoạt động truyền thông trong các hoạt động của 

đơn vị, trường học nhằm nâng cao nhận thức cho CBGVNV&HSSV về vai trò, 

tầm quan trọng của đa dạng sinh học và trách nhiệm của mỗi người; vận động 

CBGVNV&HSSV tham hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021. 

3. Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của CBGVNV&HSSV trong 

việc: Không săn bắt động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; không khai thác, 

đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên; thực hiện xây dựng nền 

kinh tế tuần hoàn chất thải, chống rác thải nhựa trên cạn và dưới nước; bảo vệ cảnh 

quan thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

4. Quán triệt CBGVNV không được mua bán, sử dụng, tặng hay nhận quà 

biếu là các loại động vật, thực vật nguy cấp, quý hiếm, các loài được ưu tiên bảo vệ 

và các sản phẩm của chúng; không được mua bán, gây nuôi, phóng sinh các loài 

ngoại lai xâm hại và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại vào môi trường trái với quy 

định của pháp luật. Khuyến khích CBGVNV&HSSV khi phát hiện cá thể động vật 

thuộc danh mục loài được ưu tiên bảo vệ bị mất nơi sinh sống tự nhiên, bị lạc, bị 

thương hoặc bị bệnh phải thông báo cho ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ sở cứu hộ 

nơi gần nhất; báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật nơi gần nhất khi phát hiện các 

hành vi khai thác, lưu trữ, vận chuyển, trao đổi, mua bán, tặng cho trái phép để kịp 

thời xử lý. 

5. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình các tập thể, cá 

nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh 

học, phát triển bền vững. 



Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Kết quả 

thực hiện của các đơn vị báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo qua email nội bộ 

phòng Giáo dục Trung học- Giáo dục Thường xuyên để tổng hợp báo cáo UBND 

tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên 

- UBND tỉnh; 

- Sở TM&MT (để phối hợp); 

- Lưu: VT, GDTrH-GDTX. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Tường Hiệp 
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