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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:             /BTNMT-TĐKTTT 

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng  

thế giới năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng 03 năm 2020 

 

 

Kính gửi: 

  - Các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; 

  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Ngày Nước thế giới năm 22 tháng 03 năm 2020 được Liên hợp quốc phát 

động với chủ đề là “Water and Climate change”– “Nước và Biến đổi khí hậu”, 

nhấn mạnh vai trò quan trọng của tài nguyên nước, các giải pháp quản lý bền 

vững nguồn nước trong việc giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu. 

Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 03 năm 2020 được Tổ chức Khí tượng 

thế giới (WMO) phát động với chủ đề “Climate and Water” – “Khí hậu và 

nước”, nhằm hướng đến mục tiêu toàn cầu về sự phát triển bền vững, thực hiện 

thông qua các hoạt động cộng đồng, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên 

tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên 

nước của mỗi quốc gia. 

Căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn hiện nay và chủ đề Ngày Nước thế 

giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị 

các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các nội dung 

phù hợp hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020. Cụ 

thể như sau: 

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

trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp nhằm tuyên truyền chủ đề 

Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020.  

2. Tổ chức khởi công,  ây dựng và bàn giao các dự án, công trình lĩnh vực 

khí tượng thủy văn, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tốt hơn các 

hoạt động phát triển kinh tế -  ã hội và dân sinh. 

3. Tổ chức hội thảo, tọa đàm trực tuyến, hướng dẫn việc ưu tiên về thời 

điểm, tăng tần suất và thời lượng đăng phát về chủ đề tài nguyên nước, dự báo 

khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu; hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo 

chí, đài phát thanh, truyền hình địa phương tuyên truyền các nội dung về tài 

nguyên nước, biến đổi khí hậu, dự báo, phòng chống thiên tai,… 
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4. Đẩy mạnh phong trào vệ sinh môi trường, thu gom  ử lý chất thải, khơi 

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

5. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời tập thể, cá nhân 

có thành tích tiêu biểu trong việc quản lý, bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên 

nước, phòng, chống thiên tai và giải pháp, sáng kiến có hiệu quả trong giảm 

thiểu tác động của biến đổi khí hậu. 

6. Báo cáo kết quả tổ chức Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới 

về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước 25 tháng 4 năm 2020 để tổng hợp chung. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Trung tâm Truyền thông tài nguyên và 

môi trường là đơn vị đầu mối cung cấp thông tin, tài liệu và phối hợp tổ chức 

thực hiện. Thông tin, tài liệu truyền thông Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng 

thế giới năm 2020 đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, địa chỉ http://monre.gov.vn; Tổng cục Khí tượng Thủy văn, địa chỉ 

http://kttvqg.gov.vn; Cục Quản lý tài nguyên nước, địa chỉ http://dwrm.gov.vn; 

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ 

http://monremedia.vn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; 

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Lưu: VT, TĐKTTT, TTTNMT, B. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 
 

 

 

 

 

 

 Lê Công Thành 

 

  

http://monre.gov.vn/
http://kttvqg.gov.vn/
http://monremedia.vn/
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KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG 

NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI, NGÀY KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI NĂM 2020 

 

Ngày Nước thế giới năm 2020: 

 - Sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, bền vững giúp thích ứng với biến đổi 

khí hậu. 

 - Tài nguyên nước phải là yếu tố trung tâm của các kế hoạch hành động 

ứng phó với biến đổi khí hậu. 

 - Hãy góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu thông qua việc 

thay đổi các thói quen sử dụng nước hằng ngày. 

 - Nước là tài nguyên quý giá! Hãy chung tay bảo vệ tài nguyên nước. 

 - Sử dụng nước hiệu quả là trách nhiệm của mỗi chúng ta. 

 - Con người cần nước để tồn tại. Vì vậy, cần quản lý nước một cách an 

toàn và bền vững. 

 

Ngày Khí tượng thế giới năm 2020: 

- Đong đếm từng hạt mưa - Chắt chiu từng giọt nước. 

- Thống nhất - Chính xác - Liên tục - Tin cậy - Kịp thời. 
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