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Số:         /UBND-TNMT 

V/v tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí 
tượng thế giới, Chiến dịch giờ trái 

đất năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bắc Yên, ngày       tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi:  
 

 
- Các cơ quan, đơn vị, các hội trên địa bàn huyện; 
- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 741/UBND-KT ngày 18/3/2021 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh Sơn La về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí 

tượng thế giới, Chiến dịch giờ trái đất năm 2021.  

Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới (22/3/2021), ngày 

Khí tượng thế giới (23/3/2021) trên địa bàn huyện một cách thiết thực, hiệu quả, góp 
phần quản lý bền vững nguồn nước trong việc giảm thiểu các tác động của biến đổi 

khí hậu, ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. 
Để có cơ sở báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.  

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị, tổ chức, cơ quan, đoàn thể; UBND 
các xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

1. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường:  

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm truyền thông - Văn hóa huyện tổ chức các 
hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới năm 2021 trên địa 

bàn huyện. 

- Đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai, thực hiện của các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn. Báo cáo kết quả về ủy ban nhân dân huyện, UBND tỉnh và Sở 
Tài nguyên và môi trường trước ngày 10/4/2021. 

2. Giao Phòng Kinh tế Hạ tầng: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, 
đoàn thể cấp huyện hướng dẫn triển khai Chiến dịch giờ trái đất năm 2021; đảm bảo an 

toàn lưới điện, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự trong thời gian tổ chức Chiến dịch, 
đặc biệt là thời gian diễn ra sự kiện chính của Chiến dịch (Tắt đèn và tắt các thiết bị 

không cần thiết: từ 20h30 đến 21h30 thứ 7, ngày 27/3/2021). 

3. Các Phòng ban, cơ quan, đơn vị; các tổ chức hội trên địa bàn huyện 

- Treo băng rôn, pano, áp phích,…để tuyên truyền chủ đề ngày Nước thế giới, 
ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch giờ trái đất năm 2021 tại trụ sở các cơ quan, đơn 
vị, trường học, khu công cộng, nơi đông người qua lại để vận động cộng đồng tham gia 

việc bảo vệ tài nguyên nước và ứng phó biến đổi khí hậu. 



- Tổ chức phát động các phong trào cộng đồng, trồng cây xanh, thực hiện vệ sinh 
môi trường, thu gom chất thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ 

thống thoát nước; sử dụng tiết kiệm điện và nước tại hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh 
doanh, trường học và nơi công sở, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, sản 
phẩm tái chế, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa; thu nhặt túi nilong, vỏ bao thuốc trừ 

sâu, phân hóa học…; tuyên truyền vận động cộng đồng không lấn chiếm sông, suối, ao, 
hồ; tuyên truyền vận động trồng rừng, bảo vệ nguồn nước. 

4. Đề nghị Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện: Phát sóng các phóng 
sự tuyên truyền, quảng bá ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch giờ 

trái đất năm 2021 trên địa bàn huyện; tăng thời lượng phát sóng về tài nguyên nước, dự 
báo khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng với chủ đề ngày Nước thế giới năm 2021: “Giá trị của nước”, Ngày 
khí tượng thế giới 2021: “Đại dương, Thời tiết và Khí hậu của chúng ta”, Chiến dịch 

giờ trái đất 2021 “Tắt đèn và tắt các thiết bị không cần thiết: từ 20h30 đến 21h30 thứ 7, 
ngày 27/3/2021”. 

5. Thời gian tổ chức triển khai thực hiện: Thời gian để tổ chức các hoạt động 
hưởng ứng từ ngày 18/03 đến hết ngày 25/3/2021. 

6. Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ 
chức, triển khai thức hiện, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua phòng Tài 
nguyên và Môi trường ngoài bản giấy đề nghị gửi bản mềm theo địa chỉ: 

phongtnmthby@gmail.com), trước ngày 06/4/2021 để tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lưu: VT, TNMT. 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Lê Văn Kỳ 
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