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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

    Số:         /KH-STNMT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Hà Tĩnh, ngày        tháng 3 năm 2021            

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nước thế giới (22/3)  

và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2021 
   

 

Thực hiện Văn bản số 1046/BTNMT-TĐKTTT ngày 08/3/2020 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường và Văn bản số 1316/UBND-NL2 ngày 11/3/2021 của 

UBND tỉnh về việc tổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày 

Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021. Ngày Nước thế giới 

22/3/2021 với chủ đề  Giá t   c   nước , ngày Khí tượng thế giới 23/3/2021 

với chủ đề  Đại dư ng  Thời tiết  à Khí hậ  c   chúng t  , Giờ Trái đất năm 

2021 được Tổ chức Quốc tế về Bảo t n thiên nhiên  WW   phát động với chủ 

đề  Lên tiếng  ì thiên nhiên   Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế 

hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế 

giới và Giờ Trái đất năm 2021 năm 2021 trên địa bàn tỉnh với các nội dung như 

sau: 

          I. MỤC ĐÍCH  YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Ngày Nước thế giới 22/3/2021 với chủ đề  Giá t   c   nước  đ  nhấn 

mạnh   ngh a, t m quan tr ng, giá trị của tài nguyên nước về m t kinh tế, văn 

h a và x  hội  tăng cường các giải pháp hiệu quả bảo vệ ngu n nước trước áp 

 ực của các hoạt động phát tri n và biến đổi khí h u. 

- Ngày Khí tượng thế giới 23/3/2021 với chủ đề  Đại dư ng  Thời tiết 

 à Khí hậ  c   chúng t    Qua đ , nhấn mạnh thông điệp tr ng t m của Tổ 

chức Khí tượng thế giới  WMO về việc kết nối đại dư ng, khí h u và thời tiết 

trong hệ thống Trái đất  Đ y c ng thời đi m đánh dấu sự khởi động Th p kỷ 

khoa h c đại dư ng v  sự phát tri n bền v ng của  iên hợp quốc giai đoạn 2021 

- 2030. 

- Giờ Trái đất năm 2021 được Tổ chức Quốc tế về Bảo t n thiên nhiên 

 WW   phát động với chủ đề  Lên tiếng  ì thiên nhiên , nh m tuyên truyền, 

n ng cao nh n thức cộng đ ng về mối  iên hệ gi a các tác động của con người 

với thiên nhiên và nguyên nh n của dịch bệnh, đ c biệt đối với đại dịch Covid-

1   khuyến khích các sáng kiến,   tưởng x y dựng cộng đ ng, nền kinh tế phát 

tri n bền v ng, hoà nh p với thiên nhiên  thu n thiên   bảo vệ đa dạng sinh h c, 

ứng ph  hiệu quả với biến đổi khí h u. 
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 2. Yê  cầ : 

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí 

tượng thế giới, Giờ Trái đất phải thiết thực, tiết kiệm, an toàn, phù hợp với điều 

kiện và t nh h nh thực tế của mỗi đ n vị, ngành, địa phư ng trong bối cảnh đất 

nước đang c  dịch.            

         II. NỘI DUNG  HÌNH THỨC 

1  Treo pano, băng rôn, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, 

tr  sở c  quan và các địa đi m phù hợp nh m tuyên truyền chủ đề Ngày Nước 

thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Giờ Trái đất năm 2021.  ựa ch n, s  d ng 

các kh u hiệu tuyên truyền, truyền thông (tại Phụ lục kèm theo). 

2. Việc hưởng ứng, tuyên truyền c  th  tổ chức theo h nh thức hội thảo 

ho c t a đàm trực tuyến  hạn chế t p trung đông người   chiếu phim tài  iệu, 

ph ng sự, viết tin bài tuyên truyền trên các phư ng tiện thông tin đại chúng đ  

truyền tải rộng r i thông điệp, chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế 

giới, Chiến dịch Giờ Trái đất    

3  Thiết   p các Nh m hành động, Nh m t nh nguyện , đ  t m hi u, trao 

đổi, chia s  các trai er, ph ng sự, pano, áp phích, kh u hiệu, h nh ảnh, các 

chư ng tr nh trực tuyến, tài  iệu ho c tổ chức các cuộc thi, di n đàn trên các nền 

tảng mạng x  hội như facebook, instagram và các webtise c  nội dung  iên quan 

chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất 

năm 2021, nh m tăng sự quan t m, thu hút  ượng tư ng tác của cộng đ ng. 

4  Khởi công, x y dựng và bàn giao các công tr nh, dự án thuộc   nh vực 

tài nguyên nước, bảo t n đa dạng sinh h c, bảo vệ môi trường, khí tượng thủy 

văn, ph ng chống thiên tai, biến đổi khí h u , nh m ph c v  tốt h n các hoạt 

động phát tri n kinh tế - x  hội và đời sống d n sinh, đ c biệt  à nh ng đối tượng 

đ ng bào vùng s u, vùng xa, vùng bi n  

5  Phát động các phong trào cộng đ ng: tr ng c y xanh ch n cát  chống 

x i  ở bờ bi n  ngăn ng a x m nh p m n  vệ sinh môi trường, thu gom x   ý 

chất thải, kh i thông d ng chảy, nạo vét kênh mư ng, ao, h , hệ thống thoát 

nước  s  d ng tiết kiệm điện và nước tại hộ gia đ nh, nhà máy, xí nghiệp, trong 

trường h c và n i công sở  s  d ng sản ph m th n thiện môi trường, sản ph m 

tái chế, giảm thi u s  d ng sản ph m nhựa  

6  Đ  hưởng ứng và  an toả chủ đề Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, đề 

nghị các c  quan, tổ chức, cá nh n cùng tổ chức hoạt động  t t đ n và t t các 

thiết bị điện không c n thiết  t  20h30 đến 21h30 ngày 2  tháng 3 năm 2021 

(Thứ Bảy). 

7  Phát hiện, bi u dư ng, khen thưởng, động viên kịp thời t p th , cá nh n 

c  thành tích tiêu bi u trong việc quản   , bảo vệ, s  d ng hiệu quả tài nguyên 
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nước, ph ng, chống thiên tai và giải pháp, sáng kiến c  hiệu quả trong giảm 

thi u tác động của biến đổi khí h u   

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này đề nghị Thủ trưởng các c  quan, đ n 

vị, địa phư ng căn cứ điều kiện thực tế, tu n thủ các biện pháp cấp bách 

ph ng, chống dịch COVID-1  theo quy định, x y dựng kế hoạch tri n khai c  

th  và phối hợp tổ chức thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế 

giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 đạt hiệu 

quả, thiết thực  

2. Sở Thông tin Truyền thông, Báo Hà T nh, Đài Phát thanh truyền h nh 

tỉnh, Website tỉnh và các c  quan truyền thông báo chí, các đài phát thanh truyền 

h nh trên địa bàn tỉnh tăng thời  ượng đưa tin, bài, ph ng sự, chuyên trang, 

chuyên m c truyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày 

Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021. 

3. Giao Ph ng Tài nguyên nước, Bi n và Hải đảo - Sở Tài nguyên và Môi 

trường: làm đ n vị đ u mối tri n khai, theo dõi thực hiện Kế hoạch này (Thông 

tin, tài  iệu tuyên truyền Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến 

dịch Giờ Trái đất năm 2021 được đăng tải trên Cổng thông tin điện t  của Sở 

Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ http://sotnmt.hatinh.gov.vn, tại Cổng 

thông tin điện t  Bộ Tài nguyên và Môi trường http://monre gov vn  C c Quản 

   tài nguyên nước http://dwrm gov vn  Tổng c c Khí tượng thủy văn 

http://kttvqg gov vn/  C c Biến đổi khí h u http://www dcc gov vn/ và Trung 

t m Truyền thông tài nguyên và môi trường http://monremedia.vn). 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các sở, ban, ngành, đ n vị, địa 

phư ng trong tỉnh tri n khai thực hiện Kế hoạch và tổng hợp kết quả g i về Sở 

Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/4/2021 đ  tổng hợp báo cáo Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Uỷ ban nh n d n tỉnh theo đúng thời gian quy định /  

Trong quá tr nh tổ chức tri n khai Kế hoạch, nếu c  kh  khăn, vướng m c 

đề nghị phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Phòng Tài nguyên nước, 

Biển và Hải đảo; điện thoại: 02393 891 820) đ  phối hợp x     /   
  

Nơi nhận: 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường  b/c   

- UBND tỉnh  b/c); 

- Các sở, ban, ngành, đ n vị, đoàn th  cấp tỉnh  

- UBND các huyện, thành phố, thị x   

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các ph ng, đ n vị thuộc Sở  

-  ưu: VT, CCBĐ, LTM. 

       KT. GIÁM ĐỐC 

        PHÓ GIÁM ĐỐC 
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