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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 2022 

 
 

Thực hiện văn bản số 1358/BTNMT-TĐKTTT ngày 17 tháng 3 năm 2022 

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 và Chiến dịch giờ Trái 

đất năm 2022. 

Trên cơ sở tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 

84/STN&MT-TTr ngày 18/3/2022), 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: 

- Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2022 được Liên hợp quốc phát động 

với chủ đề là “Nước ngầm - Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình”. 

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của nước ngầm trong hệ thống nước và điều kiện 

vệ sinh, hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, hệ sinh thái và thích ứng với biến 

đổi khí hậu; hướng đến kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng cần có những hành 

động khai thác, bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước ngầm; thích ứng với 

biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng tăng. 

-  Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2022 được Tổ chức Khí tượng thế 

giới (WMO) phát động với chủ đề “Cảnh báo sớm để hành động sớm - Thông tin khí 

tượng thủy văn và khí hậu phục vụ hiệu quả giảm nhẹ rủi ro thiên tai”. Nhấn mạnh 

vai trò công tác thông tin, dự báo, cảnh báo sớm, đồng thời cần phải phối hợp, thiết 

lập mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa các cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, cơ quan 

quản lý thiên tai và chính quyền các địa phương. Đây là điều kiện tiên quyết nhằm 

phòng chống hiệu quả với thiên tai, góp phần bảo vệ sinh mạng, sinh kế cho người 

dân, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

- 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 “Nước 

ngầm - Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình” và Ngày Khí tượng thế 

giới 23 tháng 3 với chủ đề “Cảnh báo sớm và Hành động sớm. Thông tin Khí 

tượng Thuỷ văn và Khí hậu để giảm nhẹ rủi ro thiên tai”. 

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 lãng 
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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 tăng cường bảo vệ, khai thác, sử dụng bền vững 

nguồn nước dưới đất. Nâng cao nhận thức, hành động thiết thực nhằm thực hiện 

hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và 

Chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030 tầm nhìn đến 

năm 2045, phục vụ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 

phòng, an ninh 

II. Các hoạt động chung: 

1. Vận động cộng đồng tham gia bảo vệ tài nguyên nước ngầm, 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 ngầm vô hình, nhưng tác động của 

nó là hữu hình ở khắp nơi; Nước ngầm có thể nằm ngoài tầm nhìn, nhưng không 

được nằm ngoài tâm trí; Nước ngầm sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc 

thích ứng với biến đổi khí hậu. Chúng ta cần hợp tác để quản lý bền vững nguồn 

tài nguyên quý giá này. 

- Đối với Ngày Khí tượng thế giới: “Cảnh báo sớm và Hành động sớm. 

Thông tin Khí tượng Thuỷ văn và Khí hậu để giảm nhẹ rủi ro thiên tai”. 

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

ngầm, thời tiết và khí hậu, công tác dự báo và cảnh báo phòng chống thiên tai, 

thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng, 

bảo tồn đa dạng sinh học, 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 2022: 

- 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 “Nước ngầm - Biến 

nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình” và “Cảnh báo sớm và Hành động 

sớm. Thông tin Khí tượng Thuỷ văn và Khí hậu để giảm nhẹ rủi ro thiên tai”. 

- Thời gian: Từ ngày 20 tháng 3 đến hết ngày 25 tháng 3 năm 2022. 
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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 2022 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 2022 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 20 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3 năm 2022. 

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 

2022. 

- 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 2022 bằng nhiều hình thức phù hợp. 

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

Đưa tin, bài về Ngày Nước thế giới 22/3 với chủ đề “Nước ngầm - Biến 

nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình” và Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 

3 với chủ đề “Cảnh báo sớm và Hành động sớm. Thông tin Khí tượng Thuỷ văn 

và Khí hậu để giảm nhẹ rủi ro thiên tai”; chiếu phim tài liệu, phóng sự có nội 

dung về về giá trị của nước ngầm, thời tiết và khí hậu, công tác dự báo và cảnh 

báo phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà 

kính, tiết kiệm năng lượng, bảo tồn đa dạng sinh học, 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 20 – 25 tháng 3 năm 2022. 
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- Phát thanh chương trình tuyên truyền về Ngày Nước thế giới và Ngày Khí 

tượng thế giới năm 2022 trên Đài Phát thanh của địa phương. 

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 2022 tại trụ sở và trong các khu, cụm công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh. Thời gian treo băng rôn từ ngày 20 – 25 tháng 3 năm 2022. 

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. 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 2022 của địa phương, đơn vị mình, gửi báo cáo về Sở Tài nguyên 

và Môi trường trước ngày 20 tháng 4 năm 2022 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 báo cáo); 

- Các Phó Chủ tịch 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, TH,NN-TN&MT; 

- Lưu: VT, NN-TN&MT(HA). 
HA.nước.KH.2022.3.02 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Vượng 
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