
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ MỸ HÀO 

 Số:       /UBND-TNMT 
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng  

Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế  

giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mỹ Hào, ngày      tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ngành, đoàn thể thị xã; 

- UBND các xã, phường. 
 

Thực hiện Công văn số 380/STNMT-TNN ngày 21/3/2022 của Sở Tài 

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

giới (22/3/2022), Ngày Khí tượng thế giới (23/3/2022), Chiến dịch Giờ Trái đất 

năm 2022. UBND thị xã đề nghị các phòng, ngành, đoàn thể và UBND các xã, 

phường thực hiện một số nội dung sau:  

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện treo pano, băng rôn, áp phích 

được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại các khu vực công cộng, 

đường phố, trụ sở cơ quan và các địa điểm thích hợp. Lựa chọn, sử dụng các khẩu 

hiệu tuyên truyền, truyền thông tại phụ lục kèm theo. 

2. Phòng Kinh tế đẩy mạnh tuyên tuyền, phổ biến pháp puật, chú trọng tuyên 

truyền các hoạt động liên quan tới công tác khí tượng thủy văn, nhất là sử dụng 

thông tin dự báo, cảnh báo sớm thiên tai trong các hoạt động phòng ngừa, ứng phó 

và khắc phục hậu quả thiên tai. 

3. Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thị xã xây dựng nội dung tuyên truyền 

hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất 

và phát thanh trên kênh phát thanh của thị xã và các xã, phường; 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. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học xây 

dựng các tiết học giáo dục môi trường, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, phát 

động phong trào thi đua hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất  

5. UBND các xã, phường phát động các phong trào vệ sinh môi trường, trồng 

cây, tích cực thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh theo Quyết định số 524/QĐ-TTg 

ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ: trồng cây xanh tại khu vực 

trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp và các khu vực công cộng. 

6. Thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 như sau: 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng tổ chức hoạt động “tắt đèn và tắt các 

thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 đến 21h30 ngày 26/3/2022 (Thứ Bảy). 

Thông tin, tài liệu tuyên truyền Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế 

giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 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/. Truy cập, tuyên truyền, chia sẻ Triển 

lãm Giờ Trái đất 2022 được thực hiện dưới hình thức trực tuyến 

tại http://trienlamgiotraidat.vn. 

Yêu cầu các phòng, ngành, đoàn thể thị xã; UBND các xã, phường báo cáo 

kết quả tổ chức Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái 

đất năm 2022 về UBND thị xã (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 

10/4/2022 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Lưu: VT, TNN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Khánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://trienlamgiotraidat.vn/


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 2022 

  

1. Ngày Nước thế giới: 

- 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. 

2. Ngày Khí tượng thế giới: 

- 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. 

3. Chiến dịch Giờ Trái đất: 

- Trái đất là duy nhất cần được bảo vệ cho thế hệ hôm nay và mãi về sau. 

- Giảm phát thải khí nhà kính là góp phần chống biến đổi khí hậu. 

- Chống biến đổi khí hậu là trách nhiệm của tất cả chúng ta. 

- Tắt bớt một bóng đèn là thêm một cơ hội làm mát Trái đất. 

- Hãy để màu xanh lá cây là màu mới của hành tinh. 

- Hãy bước thêm một bước để cứu lấy Trái đất. 

- Hướng đến tương lai, hành động ngay. 
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