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BÁO CÁO
Hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020
Thực hiện công văn số 523/VPUBND-KTN ngày 21/4/2020 của Văn phòng
UBND tỉnh Lai Châu về giao nhiệm vụ hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học
năm 2020.
Ngày 22 tháng 5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế Đa
dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học.
Chủ đề Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 là “Các giải pháp của chúng ta
sẵn có ở thiên nhiên” (gốc tiếng Anh: “Our solutions are in nature”). Thông điệp
này kêu gọi con người sống hài hoà với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào
thiên nhiên để tạo sự thay đổi tích cực, đóng góp cho bảo vệ thiên nhiên, đa dạng
sinh học và phát triển bền vững.
Sở Y tế báo cáo Hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020
như sau:
1. Công tác chỉ đạo điều hành
Để hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020, Sở Y tế đã tham
mưu công văn số 520/SYT-VP ngày 24/4/2020.
2. Kết quả hưởng ứng
Đa dạng sinh học và hệ sinh thái cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho xã hội,
đặc biệt là các dịch vụ điều tiết và hỗ trợ, giúp con người thích ứng với các tác
động bất lợi của biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai. Công tác tuyên truyền, phổ
biến đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ tạo sự chuyển biến tích cực trong
nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vai trò, tầm quan
trọng của đa dạng sinh học và trách nhiệm của mọi người về ứng dụng công nghệ
sinh học trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
- Sở Y tế đã xây dựng 21 tin, bài, phóng sự truyền thông các giải pháp
sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng
sinh học.
- Ngành đã nghiên cứu và áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên,
tiếp cận hệ sinh thái trong quá trình xây dựng các quy hoạch của Ngành và
trong việc áp dụng các giải pháp công trình để có hiệu quả và bền vững về
kinh tế, xã hội, môi trường tự nhiên.
- Thúc đẩy việc thực hiện các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững, áp
dụng tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý tổng hợp lưu vực sông, quản lý rừng
bền vững, chú trọng vai trò và quyền lợi của cộng đồng. Chủ đề “Giải pháp của
chúng ta sẵn có ở thiên nhiên” nhấn mạnh các giải pháp dựa vào tự nhiên có thể

góp phần giải quyết các thách thức xã hội, cho dù đó là an ninh lương thực, biến
đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, sức khỏe con người, rủi ro thiên tai, dịch bệnh
hay phát triển kinh tế. Các giải pháp dựa vào thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh
học là chìa khóa để giảm nhẹ biến đổi khí hậu, tăng khả năng phục hồi và thích
ứng ở một số khu vực quan trọng, bao gồm bảo tồn và phục hồi rừng và các hệ
sinh thái trên cạn; bảo tồn và phục hồi tài nguyên nước ngọt cũng như hệ sinh thái
biển và đại dương, hệ thống nông nghiệp và thực phẩm bền vững. Công ước Đa
dạng sinh học cũng nhấn mạnh con người là một phần của thiên nhiên chứ không
tách rời khỏi thiên nhiên.
Trên đây là báo cáo Hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020
của Sở Y tế Lai Châu.
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