
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:       /UBND-TNMT 

V/v tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Ngày Nước thế giới, Ngày 

Khí tượng thế giới năm 2021 

 

Đình Lập, ngày      tháng 3 năm 2021 

 
Kính gửi:

  

 - Các Ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trạm Khí tượng Thủy văn huyện Đình Lập.
 

 

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

nguyên và Môi trường về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, 

Ngày Khí tượng thế giới năm 2021, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị 

thực hiện một số nội dung đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế về công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 và điều kiện thực tiễn của địa phương, cụ thể 

như sau: 

1. Treo pano, băng rôn tuyên truyền tại các khu vực công cộng, đường 

phố, trụ sở cơ quan và các địa điểm thích hợp về Ngày Nước thế giới 22/3/2021 

với chủ đề “Giá trị của nước”; Ngày Khí tượng thế giới 23/3/2021 với chủ đề 

“Đại dương, Thời tiết và Khí hậu của chúng ta”. Nội dung tuyên truyền tham 

khảo tại phụ lục kèm theo. 

2. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông: Tăng thời lượng phát 

sóng các nội dung về giá trị của nước; phòng chống thiên tai; giảm thiểu phát 

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

trường. 

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

truyền, truyền thông khác để truyền tải rộng rãi thông điệp, chủ đề Ngày Nước 

thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2021. 

4. 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. 

5. Phát động các phong trào cộng đồng trồng cây; vệ sinh môi trường; sử 

dụng tiết kiệm nước tại hộ gia đình, nhà máy, xí nghiệp, trong 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. 

6. 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 nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ 

môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. 
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Thông tin, tài liệu tuyên truyền Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế 

giới 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. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện các nội dung. Kết thúc hoạt động, các đơn vị báo cáo kết quả thực 

hiện về UBND huyện (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 

31/3/2021 để tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                         
- Như trên; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

Hoàng Thanh Đạm 
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