KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
NGÀY ĐA DẠNG SINH HỌC QUỐC TẾ 22/5/2019
Năm 2019, Ban thư ký Công ước về Đa dạng sinh học thông báo chủ đề của Ngày Quốc tế về Đa
dạng sinh học 2019 là “Our Biodiversity, Our Food, Our Health” (tạm dịch "Đa dạng sinh
học thực phẩm và sức khỏe của chúng ta").
Chủ đề năm nay nhằm truyền bá kiến thức và nâng cao nhận thức của nhân loại về sự phụ thuộc
về thực phẩm, dinh dưỡng và sức khỏe của chúng ta vào đa dạng sinh học và hệ sinh thái lành
mạnh.
Chủ đề: Bảo tồn Đa dạng sinh học – chung tay vì sức khỏe cộng đồng
- Hoạt động 1: Triển lãm hình ảnh, pano, poster, video, bộ sưu tập về Đa dạng sinh học và
bảo tồn từ ngày 20-24/5. Hoạt động này do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, Viện
phối hợp.
Thời gian tổ chức: từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 5 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường 2, Trường Đại học Nha Trang
Phân công thực hiện:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Gửi thư mời đến các đơn vị như Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Khánh Hoà,
Ban quản lý vịnh Nha Trang, Trường Đại học Nha Trang, Viện Hải dương học, Các CLB lặn,
Cty TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa trên địa bàn, các đơn vị khác đề nghị gửi ảnh pano,
poster, video, bộ sưu tập tham gia triển lãm theo chủ đề “Đa dạng sinh học và bảo tồn”.
- Chịu trách nhiệm đối với nguồn ảnh về đa dạng sinh học rừng, bảo tồn sinh học rừng.
- Chịu trách nhiệm in ấn, lên khung ảnh để trưng bày. Bàn giao hình ảnh cho Viện trước ngày
17/5/2019.
2. Viện CNSH&MT - Trường ĐHNT:
- Cung cấp số lượng hình ảnh cần trưng bày.
- Phối hợp với Sở TNMT liên hệ với các đơn vị liên quan, cung cấp về nguồn ảnh đa dạng sinh
học biển. Chủ động lựa chọn, tổng hợp và gửi file ảnh gốc và các thông tin gồm tên ảnh, tác
giả ảnh về Sở TNMT trước ngày 10/5/2019 để in ấn, lên khung.
- Bố trí Hội trường, sắp xếp hình ảnh trưng bày, nhân sự để quản lý hình ảnh khi Triển lãm
diễn ra.
- Ngoài ra, dự kiến sẽ có không gian cho các nghiên cứu về đa dạng sinh học của Trường Đại
học Nha Trang “NTU và Đa dạng sinh học” nhằm trưng bày các sản phẩm và nghiên cứu của
cán bộ và sinh viên.
- Hoạt động 2: Semina/workshop về Đa dạng sinh học và Bảo tồn. Hoạt động này do Viện
CNSH&MT - Trường ĐHNT chủ trì, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp.
Thời gian tổ chức: 8-11h ngày 21/5/2019.

Địa điểm tổ chức: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang
Phân công thực hiện
1. Viện CNSH&MT:
- Xây dựng nội dung Chương trình, nội dung Semina, tài liệu liên quan. Dự toán kinh phí.
- Mời 4 báo cáo viên gồm nhà khoa học (Viện Hải dương học), giảng viên (Trường ĐH Nha
Trang), nhà quản lý (BQL vịnh Nha Trang), nhà nghiên cứu bảo tồn (KBT Hòn Bà).
- Cung cấp Danh sách đại biểu tham dự, số lượng dự kiến cho Sở TNMT trước ngày 15/5/2019.
- Tổ chức Hội thảo.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Giấy mời gửi các đơn vị liên quan đến tham dự.
- Phối hợp thực hiện các nội dung theo Chương trình, đề nghị của Viện.
- Hỗ trợ kinh phí và thanh quyết toán theo đúng quy định cho Viện.
- Thành phần Ban tổ chức dự kiến
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