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KẾ HOẠCH 
Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3),  

Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2022 
 

UBND thị xã Đông Hòa tiếp nhận Công văn số 812/STNMT-MT ngày 

22/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên về việc tổ chức các hoạt 
động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới, Ngày Nước thế giới, Chiến dịch Giờ Trái 

đất năm 2022. 

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”, nhằm 

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” . Thông 

điệp này 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. 

Để hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2022, 
UBND thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Nhằm truyền tải thông điệp về tầm quan trọng của các yếu tố như nước, thời 

tiết và khí hậu. Tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của xã hội hướng đến 
các giải pháp bảo vệ nguồn nước, bảo vệ vùng đất ngập nước cũng như sử dụng các 

kỹ thuật sản xuất nông nghiệp thông minh, tăng cường tái sử dụng nước thải an toàn 
để ứng phó với biến đổi khí hậu. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức các hoạt động đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; tuyên truyền trên tất cả các 

phương tiện thông tin đại chúng, bảo đảm có ý nghĩa, thu hút đông đảo cán bộ, công 
chức, viên chức và quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng sự kiện. 
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II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Tổ chức treo pano, áp phích hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2022 

với chủ đề “Nước ngầm - Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình”  và 
Ngày Khí tượng thế giới năm 2022 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” với một số thông điệp như sau:  

a) Ngày Nước thế giới năm 2022 

- Nước ngầm vô hình, nhưng tác động hữu hình ở khắp nơi.  

- Cùng nhau bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước ngầm để thích ứng với 
biến đổi khí hậu.  

- Ở những nơi khô hạn nhất, nước ngầm có thể là nguồn nước duy nhất mà 
chúng ta có.  

- Nước ngầm cung cấp nước uống, điều kiện vệ sinh, nông nghiệp, công nghiệp, 
hệ sinh thái cho cuộc sống của chúng ta.  

- Hãy cùng nhau hợp tác để quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước ngầm.  

- 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. 

b) Ngày Khí tượng thế giới năm 2022 

- 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.  

- Nâng cao chất lượng dự báo để bảo vệ cuộc sống, sinh kế của cộng đồng.  

- Cảnh báo sớm để chủ động phòng, chống thiên tai. 

 - Thông tin khí tượng thủy văn góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

2. Tổ chức tuyên truyền 

Tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng 
thế giới năm 2022 và về tầm quan trọng của tài nguyên nước đến từng hộ dân.   

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hình thức thực hiện. 

a) Tổ chức treo băng rôn tuyên truyền 

- Thời gian: 28/3/2022. 

- Vị trí thực hiện: Trước cổng UBND thị xã và cổng UBND của 10 xã, phường. 

- Số lượng: 11 băng rôn. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường. 
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b) Tổ chức tuyên truyền 

- Thời gian thực hiện: từ ngày 28/3/2022 - 15/4/2022. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Văn hóa, Thể 
thao và Truyền thanh thị xã. 

2. Tổ chức thực hiện. 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện các nội dung sau: 

+ Cung cấp thông tin cho các phòng, ban, Thường trực Ủy ban MTTQVN, các 
đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng 

Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2022; 

+ Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Nước thế 

giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2022; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã chủ trì, phối hợp Phòng 

Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của 
Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2022 trên Đài truyền thanh thị 
xã. Đồng thời, chỉ đạo Đài truyền thanh các xã, phường tiếp âm chương trình truyền 

thanh thị xã với chủ đề trên. 

- Các phòng, ban và UBND các xã, phường theo điều kiện thực tế xây dựng kế 

hoạch triển khai các hoạt động thiết thực tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Nước thế 
giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2022 như: 

+ Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ 
quan, ở nơi công cộng, nơi đông người qua lại và các tuyến đường chính. 

+ Phát động phong trào trồng cây chắn cát, chống xói lở bờ biển; ngăn ngừa 
xâm nhập mặn; vệ sinh môi trường; sử dụng tiết kiệm điện và nước tại hộ gia đình, 

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; xây dựng mô hình phân loại, giảm thiểu 

rác thải tại nguồn. 

+ Ra quân dọn vệ sinh tại cơ quan, các khu công cộng, khu vực đông dân cư, 
kênh mương, các điểm tập kết rác không đúng nơi quy định,… 

+ Phát hiện, biểu dương, khen thưởng 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. 

 V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí: Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường được cấp năm 2022 

(phụ lục đính kèm).   

 Tổng số kinh phí thực hiện 5.830.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu tám trăm ba 

mươi ngàn đồng). 



4 
 

Trên đây là nội dung tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới và 
Ngày Khí tượng thế giới năm 2022. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, 

phường triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường (Báo cáo); 
- Chủ tịch và các PCT UBND thị xã; 
- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 
- Phòng Văn hóa và Thông tin; 
- Trung tâm văn háo thể thao và Truyền thanh; 
- UBND các xã, phường; 
- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang 
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