
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SGDĐT-NVDH 

V/v tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Ngày quốc tế về Khu dự trữ 

sinh quyển đầu tiên 3-11-2022 

              Ninh Thuận, ngày      tháng 11 năm 2022 

      Kính gửi:  

    - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; 

       - Các trường trung học; trung tâm GDTX-HN Tỉnh; 

                                         - Trường phổ thông iSchool Ninh Thuận; 

    - Trường TH, THCS và THPT Hoa Sen. 

 

Thực hiện công văn số 4881/ UBND-KTTH, ngày 9/11/2022 của Ủy Ban 

nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế về Khu dự trữ sinh 

quyển đầu tiên 3-11-2022; Ngày Quốc tế đầu tiên về Khu Dự trữ sinh quyển được 

Đại hội đồng UNESCO công bố trong phiên họp thứ 41, ngày 03/11/2022, nhằm 

thúc đẩy bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững trên toàn cầu. Việc thành lập, 

đề cử công nhận, quản lý và bảo vệ môi trường các Khu Dự trữ sinh quyển lần đầu 

tiên được quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường. 

Sở GDĐT đề nghị các đơn vị hưởng ứng Ngày quốc tế về Khu dự trữ sinh 

quyển đầu tiên 3-11-2022, cụ thể: 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về giá trị và tầm quan trọng của Khu dự trữ 

sinh quyển thế giới Núi Chúa (thuộc huyện Ninh Hải tỉnh Ninh Thuận) đối với sự 

sống của con người và thiên nhiên đến toàn thể học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên 

nhà trường và cộng đồng cam kết bảo vệ, sử dụng bền vững các dịch vụ hệ sinh thái. 

(Thông tin về Ngày quốc tế về Khu dự trữ sinh quyển năm 2022 được đăng 

tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận, 

theo địa chỉ: http://sotnmt.ninhthuan.gov.vn/tailieuthamkhao.aspx/) 

Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm 

túc. Nếu có vướng mắc, cần phản ánh về Sở GDĐT (qua phòng Nghiệp vụ Dạy và 

Học; số điện thoại 3921607 hoặc 3821678) để được giải đáp./. 

Nơi nhận:                                              
- Như trên (thực hiện);                                         

- Sở Tài nguyên và Môi trường (báo cáo); 

- Giám đốc, các Phó GĐ Sở GDĐT;  

- Website Sở GDĐT;                   

- Lưu: VT, NVDH (4b).             

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Linh 
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