
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN VỤ BẢN 

 

Số: 48 /KH-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

    Vụ Bản, ngày 20 tháng 3 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng 

thế giới (23/3), Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2023 trên địa bàn huyện Vụ Bản 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí 

tượng thế giới (23/3), Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023. UBND huyện ban hành kế 

hoạch thực hiện với các nội dung sau:   

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

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 ở mỗi Quốc gia; đồng thời hướng đến 

giải quyết cuộc khủng hoảng về nước và vệ sinh môi trường trên toàn cầu. Qua đó, 

kêu gọi 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 các hình thức sử dụng, khai thác và 

quản lý nước trong cuộc sống hàng ngày. 

Khẳng định giá trị của thông tin, thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước đối 

với xã hội, đồng thời kêu gọi mỗi cá nhân trên thế giới 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. Đây cũng là dịp tôn vinh những 

đóng góp của các cơ quan khí tượng thủy văn trên khắp thế giới đối với việc bảo 

vệ tính mạng và tài sản của con người trước tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu. 

Nhấn mạnh đây là thời điểm chúng ta cần thay đổi, thúc đẩy mạnh mẽ hơn 

để đảm bảo các mục tiêu toàn cầu về đa dạng sinh học; 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 trong thập kỷ này, chống lại 

tình trạng suy giảm môi trường sống. Đây là điều kiện tiên quyết để tăng cường 

sức khỏe, sự đa dạng phong phú của các loài, quần thể và hệ sinh thái. Đồng thời, 

đây cũng là thời điểm thực hiện hóa các mục tiêu của Việt Nam tại Hội nghị 

Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc lần thứ 27 (COP27), sử dụng 

năng lượng bền vững và hướng tới tương lai 100% năng lượng tái tạo. 

Tuyên truyền, vận động chính quyền các cấp, các tổ chức, đoàn thể và cộng 

đồng dân cư tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 

22/3/2023 với chủ đề “Thúc đẩy sự thay đổi”; Ngày Khí tượng thế giới 23/3/2023 

với chủ đề của Việt Nam “Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần 
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phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau”; Chiến dịch Giờ Trái 

đất năm 2023 với chủ đề “Thời khắc quan trọng cho Trái đất”. 

2. Yêu cầu 

Công tác tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế 

giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 gắn với chủ đề theo hướng dẫn của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện. 

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, 

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 cần triển khai ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả và 

phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương. 

II. Nội dung 

1. Tổ chức treo pano, băng rôn, áp phích tại khu vực công cộng, đường phố 

chính, trụ sở cơ quan và các địa điểm thích hợp với nội dung chủ đề, khẩu hiệu 

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

năm 2023 (khẩu hiệu tuyên truyền tại Phụ lục gửi kèm). 

2. Tổ chức phát động, ra quân dọn vệ sinh môi trường, khơi thông dòng 

chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống dẫn nước, thoát nước trên địa bàn. 

3. Tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, giao lưu trực tuyến và các hoạt động 

truyền thông khác để truyền tải rộng rãi thông điệp, chủ đề của Ngày Nước thế 

giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023; khuyến khích sử 

dụng công nghệ thông tin, phương thức trực tuyến, kết hợp với các cơ quan truyền 

thông (báo chí, đài phát thanh, truyền hình) các nội dung 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 phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng, bảo tồn đa 

dạng sinh học, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng, 

an ninh. 

4. Thúc đẩy và thu hút các dự án xanh, dự án 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. 

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án, chương 

trình nhằm tăng cường bảo vệ, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước. 

6. Nghiên cứu, áp dụng theo hướng dẫn về các giải pháp dựa vào thiên nhiên 

đối với các vấn đề toàn cầu về khí hậu, an ninh lương thực và nguồn nước, sinh kế 

người dân. 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, đặc biệt áp dụng các giải 

pháp dựa vào thiên nhiên để giảm nhẹ tác động từ sự phát triển kinh tế - xã hội tới 
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các hệ sinh thái; thúc đẩy việc xây dựng các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài 

nguyên thiên nhiên. 

7. Nâng cao nhận thức, hành động thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ 

thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc; Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 06/7/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ 

thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư và Chiến lược phát triển ngành 

Khí tượng thủy văn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, phục vụ các hoạt động 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

8. Phát động các phong trào trồng cây, trồng rừng; tích cực thực hiện Đề án 

trồng 01 tỷ cây xanh theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ; trồng cây xanh tại các khu vực trường học, bệnh viện, nhà máy, 

xí nghiệp và các khu vực công cộng. 

9. Phát hiện, biểu dương và khen thưởng để động viên kịp thời các tổ chức, 

cá nhân có nhiều thành tích 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. 

10. Hưởng ứng các hoạt động Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023; các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân cùng hưởng ứng và thực hiện hành động “Tắt đèn và tắt các 

thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30’ đến 21h30’ ngày 25 tháng 3 năm 2023 

(Thứ Bảy). Đồng thời tăng cường sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm gắn với 

bảo tồn tài nguyên năng lượng từ sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, giao 

thông vận tải, sản xuất nông ngư nghiệp cho đến tiêu thụ tại hộ gia đình. Từ đó cân 

bằng giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới mục tiêu chuyển đổi tối đa sang 

Năng lượng tái tạo. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Là cơ quan đầu mối cung cấp thông tin, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển 

khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, 

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023. Thường xuyên cập nhật đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử các thông tin, tài liệu tuyên truyền. 

Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức theo pano, băng rôn, áp phích… 

với các chủ đề, thông điệp hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế 

giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 tại trụ sở cơ quan và trên các tuyến đường 

chính, nơi công cộng, khu dân cư trên địa bàn. 
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Đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này của các đơn vị, địa phương; tổng hợp 

kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng 

thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh báo cáo theo quy định. 

2. Các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể của huyện 

Chủ động tổ chức tuyên truyền, triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 tới 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị 

thực hiện lối sống xanh, lành mạnh, nói không với việc tiêu thụ, sử dụng động vật 

hoang dã trái phép. Tổ chức dọn vệ sinh, làm sạch cảnh quan môi trường xung 

quanh trụ sở làm việc. 

3. UBND các xã, thị trấn 

Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng 

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

2023 trên địa bàn; lựa chọn các hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện của địa 

phương để tổ chức tuyên truyền như treo băng rôn, pano, áp phích… tại cổng trụ 

sở, cơ quan làm việc, trên các tuyến đường chính, trong khu dân cư trong thời gian 

diễn ra các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, 

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023. 

Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khí tượng 

thủy văn, chú trọng tuyên truyền các vấn đề liên quan tới công tác thông tin, dự 

báo, cảnh báo sớm thiên tai trong các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc 

phục hậu quả thiên tai. 

Tiếp tục phát động các phong trào vệ sinh môi trường, mô hình “Phân loại 

rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình”, tiêu chí 3 sạch trong mô 

hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch”…; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh 

mương, ao hồ, hệ thống thoát nước đảm bảo cảnh quan môi trường sáng, xanh, 

sạch đẹp. 

Nâng cao công tác tuyên truyền không để người dân lấn chiếm sông, ao, hồ; 

sử dụng tiết kiệm điện, nước tại hộ gia đình, cơ sở sản xuất, trong trường học, nơi 

công sở; 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”. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, TT&TT 

Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường thu thập thông tin, tài liệu 

tuyên truyền hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch 

Giờ Trái đất năm 2023; tăng thời lượng phát sóng, tập trung đưa các tin bài với nội 
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dung 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 phát thải khí nhà kính, tiết 

kiệm năng lượng, bảo tồn đa dạng sinh học. 

5. Các tổ chức, cá nhân khai thác nước, sử dụng nước 

Thực hiện nghiêm việc xin cấp phép hoặc đăng ký khai thác tài nguyên nước 

với cơ quan có thẩm quyền; liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được 

hướng dẫn thủ tục theo quy định. 

Xác định, đề xuất phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; 

tổ chức vệ sinh, thu gom rác, đảm bảo trong phạm vị vùng bảo hộ vệ sinh khu vực 

lấy nước sinh hoạt không có nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước khai thác. 

Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng hoặc thay thế, vệ sinh thiết bị của công trình 

khai thác; kiểm tra hệ thống giám sát, quan trắc nguồn nước khai thác, quy trình 

sản xuất, truyền tải cấp nước sạch; xây dựng phương án bố trí nguồn nước cung 

cấp dự phòng trong trường hợp nguồn nước khai thác bị nhiễm mặn, ô nhiễm nhằm 

đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt phục vụ nhân dân. 

Các hộ gia đình cá nhân, cơ sở khai thác nhỏ, lẻ (gọt tắt là cá nhân) có giếng 

khai thác nước ngầm không sử dụng hoặc bị hư hỏng chủ động đăng ký với UBND 

xã, thị trấn nơi có công trình để thực hiện việc trám lấp giếng theo quy định. 

6. Thời gian thực hiện: Từ ngày 18/3/2023 đến 31/3/2023 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành của huyện, UBND 

các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện; báo cáo 

kết quả về UBND huyện (Qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước 16h00 ngày 

07/4/2023./.  

 

Nơi nhận: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Các cơ sở sản xuất KD trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 
 

    Phạm Ngọc Chi 
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