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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 

Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2021 

 

Thực hiện văn bản số 1046/BTNMT-TĐKTTT ngày 08 tháng 3 năm 2021 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày 

Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện với những nội dung 

cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

1. Mục đích: 

- Nâng cao vai trò giá trị, tầm quan trọng của tài nguyên nước, tăng cường 

các giải pháp hiệu quả bảo vệ nguồn nước trước áp lực của các hoạt động phát 

triển và biến đổi khí hậu. 

- Nhấn mạnh tầm quan trọng cấp thiết của việc tăng cường an ninh nguồn 

nước và thiết lập khả năng tiếp cận nguồn cung cấp nước bền vững trước 

những thay đổi của biến đổi khí hậu trên toàn thế giới. 

- Mục tiêu toàn cầu về sự phát triển bền vững, thực hiện thông qua các 

hoạt động cộng đồng, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó 

hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên nước của 

mỗi quốc gia. 

- Kêu gọi sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức, doanh 

nghiệp và đông đảo cộng đồng về tầm quan trọng của nước trong việc bảo vệ 

sức khỏe của con người và duy trì các hệ sinh thái trên hành tinh; tầm quan 

trọng, ý nghĩa của các công việc trong ngành khí tượng thủy văn đối với hoạt 

động, đời sống con người. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng 

đồng về mối liên hệ giữa các tác động của con người với thiên nhiên, khuyến 

khích các sáng kiến, ý tưởng xây dựng cộng đồng, nền kinh tế phát triển bền 

vững, hoà nhập với thiên nhiên (thuận thiên nhiên); bảo vệ đa dạng sinh học, 

ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. 

- Tuyên truyền, vận động chính quyền các cấp và cộng đồng dân cư tích 

cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3 với chủ đề 

“Giá trị của Nước” và Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 với chủ đề “Đại 

dương, Thời tiết và Khí hậu của chúng ta”. 

2. Yêu cầu: 

- Việc tuyên truyền, phổ biến Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 và Ngày Khí 

tượng thế giới 23 tháng 3 phải theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, các cơ quan liên quan. Tổ chức chu đáo, thiết thực, tiết kiệm, chống 
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lãng phí và đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng, phòng tránh dịch Covid-19 

trong thời gian thực hiện. 

- Các Sở, ban, ngành, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, 

doanh nghiệp và cộng đồng dân cư cần nâng cao ý thức trách nhiệm, quyền lợi 

và nghĩa vụ của mình trong việc bảo vệ nguồn nước, đảm bảo việc khai thác, 

sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm, xả nước thải vào nguồn nước đúng quy định 

của pháp luật đồng thời nâng cao hiểu biết về thời tiết, biến đổi khí hậu để 

phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai. 

II. Các hoạt động chung 

1. Vận động cộng đồng tham gia bảo vệ tài nguyên nước, nâng cao kiến 

thức về thời tiết, biến đổi khí hậu. 

2. Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phíc ở các nơi công cộng, đường 

chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở người 

dân cùng hành động với một số khẩu hiệu như sau: 

- Đối với Ngày Nước thế giới: “Nước là tài nguyên thiết yếu giúp bảo 

vệ sức khỏe, sinh kế, môi trường, các giá trị văn hóa và phát triển kinh tế 

bền vững”,  “Nước là tài nguyên quý giá! Hãy sử dụng nước tiết kiệm và 

hiệu quả”, “Bảo vệ tài nguyên nước là bảo vệ cuộc sống của chính chúng 

ta”, “Hãy sử dụng tiết kiệm nước để chia sẻ cơ hội cho mọi người, “Nước 

là tài nguyên hữu hạn và thiết yếu, sử dụng nước tuần hoàn vì một tương 

lai bền vững”.  

- Đối với Ngày Khí tượng thế giới: “Chung tay hành động đảm bảo an 

toàn trên biển và đất liền”, “Trồng cây, tái tạo môi trường sống cho vùng núi 

sau thiên tai lũ quét sạt lở đất”, “Bảo vệ đại dương là bảo vệ nền kinh tế toàn 

cầu”, “Giảm thiểu rủi ro thiên tai góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế”, “Hợp 

tác quốc tế để bảo vệ đại dương và ứng phó với biến đổi khí hậu”, “Bảo vệ đại 

dương là bảo vệ cuộc sống và sinh kế của chúng ta”, “Thích ứng với biến đổi 

khí hậu vì một đại dương bền vững”, “Cùng hành động để bảo vệ và phục hồi 

đại dương”. 

3. Đưa tin, bài, tăng thời lượng phát sóng các nội dung về giá trị của 

nước; đại dương, thời tiết và khí hậu; phòng chống thiên tai; giảm thiểu phát 

thải khí nhà kính; tiết kiệm năng lượng; bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi 

trường trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

III. Các hoạt động cụ thể 

1. Treo băng rôn về Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới 

năm 2021: 

- Địa điểm tại: Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, Trụ sở Sở Tài nguyên và 

Môi trường; Trụ sở Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Trụ sở Ủy ban 

nhân dân 06 huyện, thị xã, thành phố, Trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, phường, 

thị trấn trên địa bàn tỉnh, các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh với nội dung “Giá trị 

của nước” và “Đại dương, Thời tiết và Khí hậu của chúng ta”. 

- Thời gian: Từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 3 năm 2021. 
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2. Tuyên truyền trên Đài phát thanh và Truyền hình: 

- Phát sóng trên Đài truyền hình tỉnh Hà Nam chương trình tuyên truyền 

về Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2021 theo hướng dẫn 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Phát thanh chương trình tuyên truyền về Ngày Nước thế giới và Ngày 

Khí tượng thế giới năm 2021 trên Đài Phát thanh tỉnh Hà Nam, Đài Phát thanh 

của 06 huyện, thị xã, thành phố và Đài phát thanh của UBND các xã, phường, 

thị trấn trên địa bàn tỉnh từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 3 năm 2021. 

IV. Phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Phối hợp cung cấp các thông tin, tài liệu truyền thông về Ngày Nước thế 

giới và Ngày Khí tượng thế giới và hướng dẫn các đơn vị, địa phương liên 

quan trong quá trình thực hiện Kế hoạch này. 

- Treo băng zôn kỷ niệm Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2021. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này từ các Sở, ban, ngành, địa 

phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông: 

Đăng toàn văn Kế hoạch này và các thông tin, tài liệu truyền thông về Ngày 

Nước thế giới 22/3 và Ngày Khí tượng thế giới 23/3 trên Cổng thông tin điện tử Hà 

Nam để đảm bảo cho việc tìm hiểu của người dân cũng như các cơ quan quản lý 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam được dễ dàng và sâu rộng. Chỉ đạo các cơ quan 

thông tấn và báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về Ngày Nước thế giới và Ngày 

Khí tượng thế giới năm 2021 bằng nhiều hình thức thích hợp. 

3. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Báo Hà Nam:  

Đưa tin, bài về Ngày nước thế giới 22 tháng 3 với chủ đề “Giá trị của 

Nước” và Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 với chủ đề “Đại dương, Thời tiết 

và Khí hậu của chúng ta”; chiếu phim tài liệu, phóng sự có nội dung về tài 

nguyên nước, giá trị của nước; đại dương, thời tiết và khí hậu; phòng chống 

thiên tai; giảm thiểu phát thải khí nhà kính; tiết kiệm năng lượng; bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên và môi trường. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lập Kế hoạch tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 và Ngày Khí tượng thế 

giới 23 tháng 3, lựa chọn các hoạt động cụ thể tại phần II của Kế hoạch. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, phổ biến 

và vận động nhân dân chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên nước 

bằng nhiều hình thức. 

- Tổ chức treo băng rôn trước trụ sở và các tuyến đường chính. Thời gian 

treo băng rôn từ ngày 18 đến 25 tháng 3 năm 2021. 

- Phát thanh chương trình tuyên truyền về Ngày Nước thế giới và Ngày 

Khí tượng thế giới năm 2021 trên Đài Phát thanh của địa phương. 
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5. Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: 

Tổ chức treo băng rôn về Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 và Ngày Khí 

tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2020 tại trụ sở và trong các khu, cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thời gian treo băng rôn từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 

3 năm 2021. 

V. Kinh phí thực hiện 

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách cho công tác 

tuyên truyền pháp luật, kinh phí sự nghiệp môi trường, ngân sách chi hoạt 

động thường xuyên hàng năm của các đơn vị. 

2. Các Sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương có trách nhiệm bố trí đủ nhân 

lực và các điều kiện vật chất cần thiết phục vụ cho việc triển khai các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 và Ngày Khí tượng thế giới 

23 tháng 3 đảm bảo thời gian và chất lượng theo nhiệm vụ được giao. 

VI. Chế độ thông tin, báo cáo 

Các Sở, ban, ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố tổng hợp kết quả hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng 

thế giới năm 2021 của địa phương, đơn vị mình, gửi báo cáo về Sở Tài nguyên 

và Môi trường trước ngày 30 tháng 3 năm 2021 để tổng hợp báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường./. 
 

Nơi nhận: 

- Bộ TN&MT (để báo cáo); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: TN&MT, TT-TT, Ban QL các 

KCN tỉnh, Báo Hà Nam, Đài PT-TN tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- VPUB: LĐVP,NN&TNMT; 

- Lưu: VT, TN&MT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Vượng 
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