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Thực hiện Văn bản số 1017/UBND-KT ngày 18/3/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí 

tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023 theo đề nghị của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường tại Văn bản số 1663/BTNMT-TTTT ngày 16/3/2023.  

Ngày 22 tháng 3 hằng năm được Liên hợp quốc (UN) chọn ngày là Ngày 

Nước thế giới, ngày này tổ chức các hoạt động nhằm kêu gọi sự quan tâm của 

cộng đồng cùng thực hiện các chương trình hành động bảo vệ tài nguyên nước  để 

tạo ra sự khác biệt bằng cách thay đổi cách thức sử dụng, khai thác và quản lý 

nước trong cuộc sống hàng ngày. Ngày Nước thế giới năm 2023 được lựa chọn 

với chủ đề “Thúc đẩy sự thay đổi” nhằm nhấn mạnh vai trò của nước là nền tảng 

cho tất cả các khía cạnh của cuộc sống và là cốt lõi của sự phát triển bền vững. 

Ngày Khí tượng Thế giới  23 tháng 3 năm 2023 được phát động với chủ đề 

“Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế- xã 

hội bền vững cho hôm nay và mai sau”. Ngày này được tổ chức nhằm khẳng 

định giá trị của thông tin, thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước đối với xã hội đồng 

thời kêu gọi trách nhiệm của mỗi cá nhân cần thể hiện vai trò và trách nhiệm trước 

cuộc sống hiện tại và tương lai nhằm chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, 

giảm thiểu tác động suy thoái môi trường. 

Năm 2023, Chiến dịch Giờ Trái đất được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên 

nhiên (WWF) phát động với chủ đề “Thời khắc quan trọng cho đất nước”  (The 

Biggest Hour for Earth) nhằm kêu gọi toàn thể cá nhân, cộng đồng cùng hành 

động để thích nghi và thay đổi tiến trình biến đổi khí hậu, hướng tới phục hồi thiên 

nhiên và đa dạng sinh học, chống lại tình trạng suy giảm môi trường sống. 

 Để hưởng ứng chuỗi sự kiện quan trọng này và căn cứ điều kiện tình hình 

thực tế hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý cơ quan (nêu tại 

mục kính gửi): 
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1. Tùy theo điều kiện cụ thể, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước 

thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 như: Tổ 

chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề, tọa đàm, treo pano, băng rôn, áp phích; xây 

dựng phim ngắn, phóng sự, tin bài tuyên truyền về tầm quan trọng của tài nguyên 

nước, thời tiết, khí hậu, dự báo, cảnh báo sớm, dự báo tác động, thích ứng biến đổi 

khí hậu, giảm thiểu phát thải khí nhà kính, sử dụng tiết kiệm năng lượng, bảo tồn 

đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường góp phần thúc đẩy 

phát triển kinh tế- xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh (chi tiết có phụ lục khẩu 

hiệu tuyên truyền hưởng ứng thông điệp, chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí 

tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 gửi kèm theo). 

2. Đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư, khởi công, xây dựng và bàn giao 

các công trình, dự án thuộc lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thủy 

văn, phòng chống thiên tai, bảo tồn đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu; thúc đẩy 

và thu hút các dự án xanh, năng lượng tái tạo nhằm phục vụ tốt hơn các hoạt 

động phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống dân sinh. 

3. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hành động thiết thực của cộng đồng 

trong xây dựng và vận hành hệ thống cảnh báo sớm, dự báo tác động góp phần 

giảm nhẹ rủi ro thiên tai, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng 

an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

4. Tăng cường các giải pháp dựa vào thiên nhiên đối với các vấn đề về khí 

hậu, anh ninh lương thực và nguồn nước, quản lý hiệu quả các khu bảo tồn thiên 

nhiên. Phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa 

dạng sinh học, bảo tồn hiệu quả các loài và nguồn gen; thúc đẩy việc xây dựng 

các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.  

5. Phát động ra quân hưởng ứng các phong trào vệ sinh môi trường trên 

các tuyến phố, đường làng ngõ xóm; thu gom và xử lý rác thải, phát quang bụi 

rậm; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương và hệ thống thoát nước; tổ 

chức trồng cây xanh trên địa bàn. 

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.  

7. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về thực hiện lối sống 

xanh, lành mạnh, nói không với việc tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã trái 

phép, hướng tới tiêu chí “thực phẩm bền vững và tiêu dùng có trách nhiệm”. Các 
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cơ sở giáo dục, trường học xây dựng các tiết học giáo dục môi trường, tổ chức 

các hoạt  động ngoại khoá, phát động phong trào thi đua hưởng ứng Chiến dịch 

Giờ Trái đất. Tổ chức hoạt động “tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần 

thiết”, thời gian từ 20h30’ đến 21h30’ ngày 25/3/2023 (Thứ Bảy). 

Tài liệu tuyên truyền Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến 

dịch Giờ Trái đất năm 2023 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://tckttv.gov.vn/; Cục Biến 

đổi khí hậu http://www.dcc.gov.vn/ và Trung tâm Truyền thông tài nguyên và 

môi trường https://tainguyenmoitruong.gov.vn/. 

Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí 

tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 đề nghị Quý cơ quan gửi về 

Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/4/2023 để tổng hợp báo cáo Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Quý cơ quan phối hợp 

thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh (báo cáo); 

- Như kính gửi (phối hợp thực hiện); 
- Đ/c Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Đ/c PGĐ Sở phụ trách; 
- Lưu: VT, TNN(Xuân). 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

Phạm Đình Tứ 
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PHỤ LỤC 

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG 

THÔNG ĐIỆP, CHỦ ĐỀ NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI, NGÀY KHÍ TƯỢNG 
THẾ GIỚI, CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2023 

(Kèm theo Văn bản số       /STNMT-TNN ngày      tháng 3 năm 2023 

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

1. Ngày Nước thế giới: 

- Tiết kiệm nước để bảo vệ hành tinh của chúng ta. 

- Bảo vệ tài nguyên nước là góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội. 

- Tiếp cận với nước an toàn là quyền bình đẳng của mỗi người. 

- Tiết kiệm nước phải là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. 

- Tiết kiệm nước hôm nay là tiết kiệm nước cho tương lai. 

- Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ để thúc đẩy những thay đổi lớn.  

2. Ngày Khí tượng thế giới: 

- Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh 

tế- xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau. 

- Hành động của chúng ta hôm nay sẽ kiến tạo Trái đất mai sau. 

- Tăng cường khả năng dự báo sớm, chủ động thích ứng với biến đổi 

khí hậu. 

3. Chiến dịch Giờ Trái đất: 

- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vì Trái đất của chúng ta. 

- Tắt một bóng đèn, thắp sáng một tương lai. 

- Phục hồi thiên nhiên hướng tới tương lai phát triển bền vững. 

- Chung tay phát triển kinh tế xanh, sử dụng năng lượng tái tạo. 

- Phục hồi các hệ sinh thái – hành động ngay hôm nay. 

- Giảm phát thải khí nhà kính, tăng sử dụng năng lượng xanh đưa phát 

thải ròng về 0./. 
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