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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện hưởng ứng Ngày nước thế giới;  

Ngày Khí tượng thế giới năm 2021 

 
 

Thực hiện Văn bản số 1046/BTNMT-TĐKTTV ngày 08/03/2021 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn 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 Phú Thọ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

như sau: 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 
- Ngày 22/3 hàng năm được chọn làm ngày Nước Thế giới, mỗi năm Liên 

hợp quốc (UN) đưa ra một chủ đề để nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của tài 

nguyên nước về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội; 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. 

- Ngày 23/3 hàng năm được chọn làm ngày Khí tượng Thế giới, mỗi năm 

Tổ chức Khí Tượng Thế giới (WMO) đưa ra một chủ đề nhằm kêu gọi sự hưởng 

ứng của cộng đồng cùng nỗ lực và hành động quyết liệt nhằm ứng phó với thay 

đổi thời tiết và biến đổi khí hậu. 

- Thông qua chuỗi sự kiện của các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế 

giới; Ngày Khí tượng Thế giới nhằm nâng cao nhận thức của chính quyền các 

cấp, cộng đồng dân cư về ý nghĩa, tầm quan trọng của tài nguyên nước, những 

thách thức của biến đổi khí hậu và mối quan hệ của khí hậu và thời tiết trong hệ 

thống Trái Đất, mối liên hệ giữa các tác động của con người với thiên nhiên và 

nguyên nhân của dịch bệnh. 

2. Yêu cầu: 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế giới; Ngày Khí 

tượng Thế giới đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực trong bối cảnh dịch viêm 

phổi cấp Covid -19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp trên thế giới cũng như 

ở nước ta. 

- Góp phần kêu gọi sự quan tâm của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng dân 

cư hướng đến nỗ lực và hành động quyết liệt nhằm ứng phó biến đổi khí hậu và 

cạn kiệt tài nguyên nước. Hướng đến việc đảm bảo tất cả các nhóm xã hội được 

tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh, an toàn làm nền tảng cho sức khỏe cộng đồng 

và phát triển xã hội bền vững. Cung cấp các dịch vụ khí tượng thủy văn đảm bảo 

thống nhất - chính xác - liên tục – tin cậy - kịp thời để bảo vệ tính mạng và tài sản 

của người dân trước các thiên tai liên quan đến thời tiết, khí hậu.  

- Thu hút sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ 

chức, doanh nghiệp, nhà khoa học, học sinh, sinh viên, cộng đồng dân cư chia sẻ 

các kiến thức, sự hiểu biết về nguồn nước và biến đổi khí hậu. Đồng thời tin 
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tưởng rằng vẫn còn cơ hội để thay đổi và giảm nhẹ biến đổi khí hậu xuống mức 

chấp nhận được thông qua việc thay đổi các thói quen sử dụng nước và năng 

lượng hàng ngày. Các kiến thức về thời tiết, khí hậu sẽ củng cố các cơ hội, bằng 

cách hỗ trợ các nhà quản lý các cấp đưa ra những quyết định đúng đắn nhất; các 

giải pháp để hướng đến các nhóm xã hội được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh, 

an toàn; các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, sử dụng nước, năng 

lượng tiết kiệm, quản lý và bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đa dạng sinh học, phát 

triển kinh tế bền vững, hoà nhập với thiên nhiên. 
 

II. NỘI DUNG 

1. Chủ đề tuyên truyền: 

- Ngày Nước Thế giới năm 2021: 

Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2021 được Liên hợp quốc (UN) phát 

động với chủ đề “Valuing water” - “Giá trị của nước” để nhấn mạnh ý nghĩa, 

tầm quan trọng, giá trị của tài nguyên nước về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội; 

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. 

 Khẩu hiệu tuyên truyền: 

 + 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. 

- Ngày Khí tượng thế giới năm 2021: 

Chủ đề “Ngày Khí tượng thế giới” năm 2021 được Tổ chức Khí tượng 

Thế giới đưa ra là “The Ocean, Our Climate and Weather" - "Đại dương, 

Thời tiết và Khí hậu của chúng ta", qua đó nhấn mạnh thông điệp trọng tâm 

của WMO về việc kết nối đại dương, khí hậu và thời tiết trong hệ thống Trái đất. 

Đây cũng thời điểm đánh dấu sự khởi động Thập kỷ khoa học đại dương vì sự 

phát triển bền vững của Liên hợp quốc giai đoạn 2021 - 2030. 

Khẩu hiệu tuyên truyền: 

+ 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. 

2. Công tác tuyên truyền: 

 Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và nội dung Ngày 

Nước Thế giới; Ngày Khí tượng Thế giới; vai trò trách nhiệm của các cấp, các 
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ngành, các tập thể, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng nước và bảo vệ nguồn 

nước; nghiên cứu, phổ biến thông tin, kiến thức và nâng cao hiểu biết về thời 

tiết, biến đổi khí hậu, mối liên quan giữa Nguồn nước và Biến đổi khí hậu đối 

với sức khỏe cộng đồng, các mục tiêu phát triển bền vững, môi trường sống và 

tầm quan trọng của hoạt động khí tượng thủy văn, dịch vụ khí hậu của ngành khí 

tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trong các hoạt động kinh tế - xã hội, phòng, 

tránh và giảm nhẹ thiên tai. 

 Hình thức tuyên truyền phổ biến: Tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng của tỉnh; tuyên truyền trực quan (panô, áp phích, băng 

zôn,…); tổ chức phổ biến, quán triệt tại các cơ quan, đơn vị, trường học, địa bàn 

dân cư, các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp, … 

 Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe 

cộng đồng, yêu cầu tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực 

tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng zôn khẩu hiệu, không tổ chức các sự 

kiện tập trung đông người. 

3. Các hoạt động cụ thể: 

 - Triển khai tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của các ngành, các 

cấp, các tầng lớp nhân dân thông qua cổ động, nghiên cứu, phổ biến thông tin, 

kiến thức và nâng cao hiểu biết về tài nguyên nước và biến đổi khí hậu; trong 

quá trình triển khai thực hiện cần có sự phối hợp lồng ghép với các hoạt động 

văn hóa xã hội khác cùng diễn ra tại địa phương. 

- Treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về chủ đề Ngày Nước 

Thế giới; Ngày Khí tượng Thế giới ; tuyên truyền các thông điệp hưởng ứng các 

chuỗi sự kiện trên tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học, khu công cộng, nơi 

đông người qua lại để nâng cao hiểu biết về thời tiết, biến đổi khí hậu và mối 

quan hệ mật thiết giữa "Đại dương, Thời tiết và Khí hậu của chúng ta". 

- Tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến và các hoạt động tuyên 

truyền phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng để đăng tải rộng rãi 

thông điệp, chủ đề Ngày Nước Thế giới, Ngày Khí tượng thế giới. Phát trailer 

các chuỗi sự kiện này trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

- Thiết lập các Nhóm hành động, Nhóm tình nguyện…, để tìm hiểu, trao 

đổi, chia sẻ các trailer, phóng sự, pano, áp phích, khẩu hiệu, hình ảnh, các 

chương trình trực tuyến, tài liệu hoặc tổ chức các cuộc thi, diễn đàn trên các nền 

tảng mạng xã hội như facebook, instagram và các webtise có nội dung liên quan 

chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2021, nhằm tăng sự 

quan tâm, thu hút lượng tương tác của cộng đồng. 

- Khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình, dự án thuộc lĩnh vực tài 

nguyên nước, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, khí tượng thủy văn, 

phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu…, nhằm phục vụ tốt hơn các hoạt động 

phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh, đặc biệt là những đối tượng đồng 

bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. 

- Phát động các phong trào cộng đồng: trồng cây xanh; vệ sinh môi 

trường; sử dụng tiết kiệm điện và nước tại hộ gia đình, nhà máy, xí nghiệp, trong 
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trường học và nơi công sở; sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm 

tái chế, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa. 

- Phát hiện, biểu dương, động viên và khen thưởng kịp thời các tổ chức, 

cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong việc áp dụng các sáng kiến, giải pháp 

công nghệ để quản lý, sử dụng hiệu quả năng lượng, nguồn tài nguyên thiên 

nhiên, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. 
 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian: 

 Tập trung phát động phong trào ra quân hưởng ứng Ngày Nước Thế giới; 

Ngày Khí tượng Thế giới từ ngày 19/3/2021 đến 31/3/2021 và duy trì thường 

xuyên các hoạt động sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước, tiết kiệm năng 

lượng, vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước đạt hiệu quả cao.  

2. Phân công nhiệm vụ: 

2.1. Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối hướng dẫn, kiểm tra đôn 

đốc các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân thực hiện kế hoạch hưởng ứng 

Ngày nước Thế giới và Ngày Khí tượng Thế giới; tổng hợp kết quả thực hiện 

báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2.2. Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ: Thực hiện việc đăng 

tải các nội dung về tài nguyên nước và mối quan hệ giữa tài nguyên nước với 

khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, đưa tin kịp thời, thường xuyên về các 

hoạt động hưởng ứng ở các địa phương trong thời gian này. Đài phát thanh và 

Truyền hình Phú Thọ phát trailer Ngày Nước Thế giới; Ngày Khí tượng Thế 

giới từ ngày 19/3/2021 đến 31/3/2021 vào trước chương trình thời sự 20h00’ 

hàng ngày trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh (nội dung theo Khẩu hiệu 

tuyên truyền ở trên). 

 2.3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Có trách nhiệm phổ biến chương trình thực 

hiện Ngày Nước Thế giới; Ngày Khí tượng Thế giới đến tất cả giáo viên, học 

sinh trong các trường học.  

 2.4. Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối 

hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai công tác tuyên truyền cổ động 

hưởng ứng Ngày Nước Thế giới, Ngày Khí tượng Thế giới; hướng dẫn, chỉ đạo 

Phòng Văn hoá thông tin các huyện, thị, thành tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền về chuỗi sự kiện quan trọng nêu trên. 

 2.5. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh: Xây dựng chương trình và 

hướng dẫn chỉ đạo ngành mình thực hiện tốt Ngày Nước Thế giới; Ngày Khí 

tượng Thế giới tại trụ sở cơ quan trong thời gian từ 19/3/2021 đến 31/3/2021 

(nội dung theo Khẩu hiệu tuyên truyền ở trên). 

 2.6. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị: Xây dựng kế hoạch và triển 

khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế giới; Ngày Khí tượng Thế giới, 

cụ thể:  

 Căng treo băng zôn, biểu ngữ, pa nô, áp phích... có các thông điệp hưởng 

ứng Ngày Nước Thế giới; Ngày Khí tượng Thế tại trụ sở cơ quan, trường học và 

những nơi tập trung đông dân cư trong thời gian từ 19/3/2021 đến 31/3/2021 

(nội dung theo Khẩu hiệu tuyên truyền ở trên).  
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Chỉ đạo Đài phát thanh, truyền hình cấp huyện; hệ thống loa truyền thanh 

các xã, phường, thị trấn tập trung thông báo kế hoạch của địa phương mình để 

toàn dân nắm được và tham gia hưởng ứng thực hiện. 

 2.7. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp 

phối hợp với chính quyền và các cơ quan đơn vị triển khai đồng bộ, tạo ra phong 

trào toàn dân tham gia nghiên cứu, phổ biến thông tin, kiến thức và nâng cao 

hiểu biết về khí hậu và nước đồng thời sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn 

năng lượng. 

 Các sở, ban, ngành Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành thực hiện 

nghiêm túc các nội dung Kế hoạch hưởng ứng Ngày Nước Thế giới; Ngày Khí 

tượng Thế giới. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường 

trước ngày 5/4/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi 

trường./. 
 

Nơi nhận: 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (B/c); 

- TTTU; TTHĐND, UBND tỉnh  (B/c); 

- UBMTTQ tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Báo Phú Thọ, Đài PT-TH Phú Thọ; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, KT4(Đ-      b).  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Trọng Tấn  
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