
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:       /STNMT - TNN
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế 

giới, ngày Khí tượng thế giới và Giờ Trái đất năm 2021 

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

Hải Dương, ngày      tháng 3 năm 2021

Kính gửi: - Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Công thương, Xây dựng, Văn hóa, thể 
thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, 
Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công an 
tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Nội vụ, Ban quản lý các khu công 
nghiệp, Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 
Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh; Công ty TNHH MTV công 
trình đô thị Hải Dương; Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch 
Hải Dương;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố. 

Để hưởng ứng ngày Nước Thế giới (22/3), ngày Khí tượng thế giới (23/3) 

và Giờ Trái đất năm 2021, các quốc gia trên thế giới và Việt Nam đều tổ chức 

các hoạt động kỷ niệm nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về tầm quan 

trọng của tài nguyên nước đối với cộng đồng trong quá trình công nghiệp hóa, 

biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai.  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương tại Văn bản số 768/UBND-

VP ngày 09/3/2021 “V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới, 

Ngày Khí tượng thế giới năm 2021”.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ngành có liên quan; UBND 

các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND 

xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Nước Thế giới, ngày Khí tượng thế giới và Giờ Trái đất năm 2021. Các nội 

dung hoạt động cần tập trung chỉ đạo gồm: Đẩy mạnh ứng dựng công nghệ thông 

tin và phương thức trực tuyến tuyên truyền về các chủ đề của ngày Nước Thế 

giới, ngày Khí tượng thế giới và Giờ Trái đất; phát động phong trào trồng cây 
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xanh, sử dụng tiết kiệm điện và nước tại các hộ gia đình, nhà máy, xí nghiệp, 

trường học và nơi công sở; tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng 

ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Giờ trái đất năm 2021.

Các thông tin, tài liệu truyền thông về Ngày Nước thế giới và Ngày khí 

tượng thế giới năm 2021 được cập nhật trên trang web của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường (http://www.monre.gov.vn) và Cục Quản lý tài nguyên nước 

(http://dwrm.gov.vn). 

Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được sự hợp tác của các Sở, 

ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức và triển khai 

thực hiện các nội dung công việc nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn./. 
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b’/c);
- Lưu: VT, TNN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Tạ Hồng Minh
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