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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, 

Ngày Khí tượng thế giới năm năm 2021 trên địa bàn huyện Bình Gia 
 

 

Thực hiện Công văn  số 375/STNMT - BVMT ngày 12/3/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế 

giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2021. 

UBND huyện Bình Gia xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2021 trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế 

giới nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư về tài nguyên nước, khí tượng thủy 

văn và biến đổi khí hậu; nhấn mạnh vai trò của tài nguyên nước, hướng đến mục tiêu 

vì sự phát triển bền vững, thông qua hoạt động cộng đồng, góp phần ngăn ngừa, giảm 

thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ và phát triển nguồn tài 

nguyên nước. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (ngày 22/3/2021) với 

chủ đề “Valuing water” – “Giá trị của nước” nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng, 

giá trị của tài nguyên nước về mặt kinh tế, văn hóa xã hội; tăng cường các giải pháp 

hiệu quả bảo vệ nguồn nước áp lực của các hoạt động phát triển và biến đổi khí hậu; 

Ngày Khí tượng thế giới (ngày 23/3/2021) với chủ đề “The Ocean, Our Climate and 

Weather” - “Đại dương, Thời tiến và Khí hậu của chúng ta”. Qua đó, nhấn mạnh 

thông điệp trọng tâm của WHO về việc kết nối đại dương, khí hậu và thời tiết trong 

hệ thống Trái đất. Đây cũng là thời điểm đánh dấu sự khởi động của Thập kỷ Khoa 

học đại dương vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc giai đoạn 2021-2030; Giờ 

trái đất năm 2021 được tổ chức Quốc tế và Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với 

chủ đề “Speak up for nature” -  “ Lên tiếng vì thiên nhiên”. 

Phát động tuyên truyền tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 

(ngày 22/3/2021), Ngày Khí tượng thế giới (ngày 23/3/2021), Giờ trái đất năm 2021 

(ngày 27/03/2021) đến UBND các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn 

thể, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn huyện. Tổ chức các hoạt động đảm bảo 

hiệu quả, thiết thực theo hướng tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế về phòng 

chống dịch bệnh Covid – 19 và điều kiện thực tiễn của địa phương. 



II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày 

Khí tượng thế giới 

 - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày 

Khí tượng thế giới năm 2021 trên địa bàn huyện Bình Gia từ ngày 20/3/2021 đến hết 

ngày 31/3/2021. 

 Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu Ngày Nước thế giới chủ đề “Giá trị 

của nước”, Ngày Khí tượng thế giới với chủ đề với chủ đề “Đại dương, Thời tiết và 

Khí hậu của chúng ta” tại nơi công cộng, các trục đường phố chính, trụ sở cơ quan 

làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng 

nhận thức về biến đổi khí hậu, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên nước. 

 - Tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyên các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới với chủ đề chủ đề tài nguyên nước, dự 

báo khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, dự báo và phòng chống thiên tai. 

 - Tổ chức tọa đàm trực tuyến (không tổ chức mít tinh, họp đông người để 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra). 

 - Vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét 

kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước...quanh khu vực nhà ở và nơi làm việc. 

2. Nội dung thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 

năm 2021 

Đề nghị các Phòng chuyên môn, các ban, ngành đoàn thể, UBND các xã, thị 

trấn thực hiện theo công văn số 285/UBND-KTHT về việc tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1.Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường 

 - Là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các Phòng chuyên môn, ban, 

ngành đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền vận động về tài nguyên 

nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; nhấn mạnh vai trò của tài nguyên 

nước, hướng đến mục tiêu vì sự phát triển bền vững, thông qua hoạt động cộng đồng, 

góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ 

và phát triển nguồn tài nguyên nước. 

 - Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến Ngày Nước thế giới, Ngày Khí 

tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021 cho các cơ quan, ban ngành, đoàn 

thể và UBND các xã, thị trấn để triển khai thực hiện. (Có mẫu băng rôn, khẩu hiệu 

kèm theo). 

 - Đôn đốc, theo dõi, tổng hợp, xây dựng báo cáo của UBND huyện gửi Sở Tài 

nguyên và Môi trường kết quả hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí 

tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất trước ngày 10/4/2021 theo quy định. 

 2. Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông 



Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tại các trục đường phố chính và khu vực 

trung tâm; tăng thời lượng phát sóng với chủ đề tài nguyên nước, dự báo khí tượng 

thủy văn, biến đổi khí hậu, dự báo và phòng chống thiên tai, giảm rủi ro cho thiên 

nhiên. 

 3. Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể 

huyện, các đơn vị sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn căn cứ vào tình hình thực tế, 

chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động, điều kiện của mình xây dựng kế hoạch tổ 

chức triển khai thực hiện bám sát các nội dung của Kế hoạch này; cùng phối hợp tổ 

chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế 

giới, Chiến dịch Giờ Trái đất như vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh quanh 

khu vực làm việc, trồng và chăm sóc cây xanh... 

 4. UBND các xã, thị trấn 

UBND các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tế xây dựng kế hoạch tổ chức 

các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới trên địa bàn; 

tăng cường phối hợp tổ chức tuyên truyền qua loa phóng thanh tại nơi công cộng về 

tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; nhấn mạnh vai trò của tài 

nguyên nước. Hướng đến mục tiêu vì sự phát triển bền vững, thông qua hoạt động 

cộng đồng, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí 

hậu, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên nước; vận động người dân vệ sinh môi 

trường xung quanh nhà ở bằng các hoạt động: Thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi 

thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước... tiếp tục phát 

huy duy trì nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí môi trường tại các xã đã được 

công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

Uỷ ban nhân dân xã Thiện Long: Vận động nhân dân tổng vệ sinh môi trường, 

thực hiện xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp tại các thôn trên địa bàn 

xã bằng những việc làm cụ thể: Thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng 

chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước...nhằm thực hiện tốt tiêu chí 

17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. 

Thông tin, tài liệu tuyên truyền Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, 

Chiến dịch giờ trái đất năm 2021 được cập nhật tại cổng thông tin điện tử  Bộ Tài 

nguyên và Môi trường http://monre.gov.vn; Cục Quản lý tài nguyên nước 

http://dwrm.gov.vn; Tổng cục khí tượng thủy văn http://kttvqg.gov.vn/; Cục Biến đổi 

khí hậu http://www.dcc.gov.vn/ và Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường 

http://monremedia.vn.  

Do ảnh hưởng Dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo an toàn, sức khỏe cộng đồng 

trong thời gian thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giớ, Ngày khí 

tượng thế giớ, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021.Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các 

cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo hình thức 

trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn khẩu hiệu, hạn chế tổ chức tập 

trung đông người. 

http://monre.gov.vn/
http://dwrm.gov.vn/
http://kttvqg.gov.vn/
http://www.dcc.gov.vn/
http://monremedia.vn/


Kết thúc các hoạt động hưởng ứng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

gửi báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi 

trường) trước ngày 10/4/2020 để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch Tổ chức các hoạt hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày 

Khí tượng thế giới, trên địa bàn huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị UBND các xã, thị 

trấn tổ chức triển khai thực hiện../. 

 
Nơi nhận: 
- TT HU, HĐND huyện; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UB MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TNMT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Chung 
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