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Ngày Đất Ngập Nước Thế Giới được tổ chức trọng thể tại thị xã Tân An (tỉnh Long An) và
huyện Tam Nông ( tỉnh Đồng Tháp)
Ngày Đất Ngập Nước Thế Giới 2006 sẽ diễn ra tại thị xã Tân An, tỉnh Long An ngày 10 / 2 và tại
huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp ngày 12 / 2 theo hoạt động đã đề ra của Chương trình Đa
dạng Sinh học Đất Ngập Nước Mêkông, với sự đồng tài trợ của Vườn Quốc Gia Tràm Chim và
Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Long An. Đây là lần thứ tư ngày Đất ngập nước được tổ chức tại
hai địa điểm trên.
2/2 hàng năm là ngày Môi trường Đất Ngập Nước Thế giới. Nó đánh dấu sự ra đời của Công
ước quốc tế về Đất Ngập Nước ngày 2/2/1971 tại thành phố Ramsar của Iran bên bờ biển Caspi.
Năm 1989 Việt Nam tham gia Công ước này. Ngày 2/2/1997 đã được chọn là ngày Đất Ngập
Nước Thế Giới và được tổ chức kỷ niệm hằng năm ở nhiều nước để tôn vinh giá trị của đất ngập
nước và vận động bảo vệ nó. Năm nay 2/2/2006 trùng với dịp Tết cổ truyền ở Việt Nam, nên lễ
kỷ niệm được dời sang ngày 10 và ngày 12 tháng 2 năm 2006.
Vào ngày 10/2/2006 tập trung về Hội trường Tỉnh ủy tỉnh Long An để kỷ niệm ngày Đất Ngập
Nước thế Giới sẽ có các đại biểu từ Bộ Tài nguyên môi trường, Cục Bảo vệ môi trường, Ủy hội
sông Mêkông Việt Nam, UBND tình Long An, các cơ quan , đòan thể trong tòan tỉnh Long An và
các tỉnh lân cận (Đồng Tháp, Tiền Giang, Tây Ninh, Bến Tre), cùng đông đảo quần chúng nhân
dân và đại diện ủy ban các huyện, thị trong tỉnh; cũng như các chuyên gia am hiểu về đất ngập
nước từ các trường đại học và các viện nghiên cứu : Viện Sinh học nhiệt đới, Phân viện điều tra
quy họach rừng Nam bộ, Hội nghiên cứu Đất , Phân viện Địa lý thành phố Hồ Chí Minh. Các
chuyên gia và quan chức chính quyền sẽ đọc diễn văn nâng cao nhận thức về giá trị và tầm
quan trọng của đất ngập nước. Sẽ có một buổi triển lãm các tác phẩm tham dự cuộc thi ảnh
nghệ thuật về đất ngập nước tại địa điểm trên.
Vào ngày 12/2/2006 bắt đầu từ 6g30 đến 8g sáng, hai xe hơi cổ động cùng đòan 10 xe môtô hộ
tống với cờ hoa, biểu ngữ đi trong tiếng nhạc chào mừng ngày Đất Ngập Nước vòng quanh
huyện Tam Nông và Vườn Quốc gia Tràm Chim. Biểu ngữ còn được treo khắp các địa điểm
quan trọng trong huyện. Đại diện UBND huyện Tam Nông, Hội Nông dân, hội Phụ nữ, Đòan
Thanh niên của các xã cùng với giáo viên và học sinh các trường quanh Vườn Quốc gia Tràm
Chim, cũng như nhân dân trong vùng sẽ tụ họp trước Nhà Văn hóa huyện để tham dự ngày hội.
Tại đây sẽ trao giải thưởng cho cuộc thi vẽ tranh và viết văn về đất ngập nước cho các học sinh
tham gia từ những ngày trước đó. Đại biểu của Huyện và Vườn Quốc gia sẽ truyền tải thông
điệp bảo tồn đất ngập nước trong các diễn văn phát biểu. Khẩu hiệu trên tòan thế giới cho sự
kiện đất ngập nước năm nay là : “Đứng trước đói nghèo...Đất Ngập Nước là giải pháp”, “Đất
ngập nước và nước – hỗ trợ đời sống, làm bền vững sinh kế”, “Không có nước, không có đất
ngập nước; không có đất ngập nước, chất lượng cuộc sống sẽ tồi tệ hơn”, “Đừng nói suông về
bảo tồn sinh cảnh đất ngập nước, hãy đi đến nơi và hành động”
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* Chương trình Bảo tồn Đa dạng Sinh học và Sử dụng Bền vững Đất ngập nước sông Mêkông
(MWBP) là một chương trình có sự tham gia của bốn quốc gia thuộc vùng hạ lưu sông Mêkông:
Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam – dưới sự quản lý của Chương trình Phát triển Liên Hiệp
Quốc (UNDP), Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới ( IUCN) và có sự cộng tác của các tổ chức
có liên quan khác. Chương trình này được sự tài trợ kinh phí của Quỹ Môi trường tòan cầu
(GEF), UNDP, Chính phủ Vương quốc Hà Lan, Ban Thư ký của Ủy hội sông Mêkông, Chương
trình Sáng kiến Nước và Thiên nhiên (WANI) và các nhà tài trợ khác. Chương trình cố gắng xác
định những vấn đề then chốt trong việc bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
trong các vùng đất ngập nước sông Mêkông. Mục tiêu của chương trình là nâng cao năng lực
của các tổ chức và người dân để phát triển sinh kế bền vững và quản lý một cách khôn khéo
nguồn tài nguyên đa dạng sinh học của đất ngập nước. Chương trình được thực hiện trong năm
năm (2004 – 2009), ở ba cấp: cấp vùng, cáp quốc gia, và cấp địa phương – với các điểm trình
diễn tại bốn nước trên: tại Stung Treng của Campuchia, tại tỉnh Attapeu của nam Lào, tại lưu vực
sông Songkhram của Thái Lan, và ở Đồng Tháp Mười thuộc đồng bằng sông Cửu Long, Việt
Nam.
Mục đích của chương trình là:
• Cải thiện việc điều phối trong quy họach đất ngập nước từ cấp vùng đến cấp địa phương;
• Tăng cường chính sách và môi trường kinh tế cho việc bảo tồn đất ngập nước;
• Thiết lập và chia sẻ thông tin;
• Đào tạo và nâng cao năng lực trong việc sử dụng khôn khéo đất ngập nước;
• Tạo nên những giải pháp thích hợp để sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và cải thiện
sinh kế.
Chương trình, như một đối tác với các chính phủ, các tổ chức tài trợ, các tổ chức phi chính phủ,
sẽ cung cấp một khuôn khổ công việc hòan thiện cho việc bảo tồn đất ngập nước và nâng cao
thu nhập của người dân vùng hạ lưu sông Mêkông.
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