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Vĩnh Thạnh, ngày      tháng  3 năm 2020 

 

  

Kính gửi:  

-     ph ng    n  ngành  hội đoàn thể huyện; 

- UBND     xã  thị trấn. 
 

 

Thực hiện Văn  ản số 533/STNMT-TNN ngày 13/3/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày 

Khí tượng thế giới năm 2020; Chủ tịch UBND huyện  ó ý kiến như s u: 

1. Gi o Ph ng Tài nguyên và Môi trường thực hiện việ  treo  ăng rôn 

tuyên truyền và phối hợp với Trung tâm Văn hó  - Thông tin - Thể thao huyện 

xây dựng nội dung tuyên truyền về Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế 

giới năm 2020 trên đị   àn huyện; th m mưu UBND huyện đôn đố   hướng dẫn 

     ơ qu n  đơn vị  UBND     xã  thị trấn triển kh i     hoạt động hưởng ứng 

thiết thực, hiệu quả, hạn chế tổ chứ      hoạt động tập trung đông người; đ ng 

thời tổng hợp   o   o  ở Tài nguyên và Môi trường đảm  ảo thời gi n quy định. 

2. Giao Trung tâm Văn hó  – Thông tin – Thể thao chủ động phối hợp với 

Ph ng Tài nguyên và Môi trường      đơn vị liên qu n xây dựng nội dung và 

đư  tin   ài  phóng sự về Ngày Nước thế giới 22/3/2020, với chủ đề “Nước và 

Biến đổi khí hậu” và Ngày Khí tượng thế giới 23/3/2020, với chủ đề “Khí hậu 

và Nước” nhằm nhấn mạnh v i tr  qu n trọng củ  tài nguyên nướ       giải 

ph p ph t triển và quản lý  ền vững ngu n nướ  thông qu      hoạt động cộng 

đ ng  góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên t i  ứng phó với t   động của 

biến đổi khí hậu. 

3. Gi o UBND     xã  thị trấn  ăn  ứ t nh h nh thự  ti n tại đị  phương tổ 

chứ      hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới 

năm 2020  như: 

- Vận động cộng đ ng tham gia bảo vệ tài nguyên nướ : Không lấn chiếm 

sông h   không vứt r   thải, xả nước thải  hư  qu  xử lý vào ngu n nước, sử 

dụng tiết kiệm nước tại hộ gi  đ nh     nhân; ph t tờ rơi  xây dựng phóng sự, 

đư  tin   ài về tài nguyên nướ  và  iến đổi khí hậu trên     phương tiện thông 

tin đại  húng tại đị  phương  ít nhất mỗi xã  thị trấn phải  ó từ 1 – 2 tin   ài  

phóng sự về tài nguyên nướ  và  iến đổi khí hậu đượ  tuyên truyền trên hệ 

thống đài truyền thanh cấp xã. 



- Tổ chức treo từ 01 - 02 khẩu hiệu   ăng rôn tuyên truyền về chủ đề Ngày 

Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 ở nơi  ông  ộng      tuyến 

đường  hính  tại trụ sở  ơ qu n làm việ    ơ sở y tế  trường họ   nơi đông người 

qua lại nhằm nhắc nhở mọi người  ùng hành động bảo vệ tài nguyên nước.  

(Có Phụ lục khẩu hiệu tuyên truyền kèm theo) 

4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt N m      hội đoàn thể huyện 

 hỉ đạo   c cấp hội tuyên truyền, vận động hội viên  ùng chung tay bảo vệ 

ngu n nước, không lãng phí nước; không gây ô nhi m ngu n nước nhằm giúp 

người dân  ó thể chủ động về ngu n nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời 

tiết ngày  àng nắng nóng  hạn h n kéo dài  thiếu hụt ngu n nước. 

    hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí 

tượng thế giới năm 2020 củ   ơ qu n  đơn vị; UBND     xã  thị trấn   o   o 

cho UBND huyện (thông qu  Ph ng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 

10/4/2020 để tổng hợp   o   o UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Thủ trưởng      ơ qu n  đơn vị liên qu n và  hủ tị h UBND     xã  thị 

trấn  nghiêm tú  triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                KT. CHỦ TỊCH  
- Như trên;                  PHÓ CHỦ TỊCH 

- TT. Huyện uỷ; 

- TT. HĐND huyện;  

- CT, PCT UBND huyện;  

- Lưu: VT  K7, TNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Tấn Thành 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

MỘT SỐ THÔNG ĐIỆP TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG NGÀY NƯỚC 

THẾ GIỚI 22/3/2020 VÀ NGÀY KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI 23/3/2020 

(Kèm theo Công văn số       /UBND-TNMT ngày      /3/2020 

của UBND huyện Vĩnh Thạnh) 

 

1. Tí h  ự  hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới 

năm 2020. 

2. Xử lý  n toàn  t i sử dụng nước thải để biến nước thải thành tài nguyên. 

3. Xử lý  n toàn  t i sử dụng nước thải nông nghiệp nhằm bảo vệ sức khỏe 

người nông dân  người tiêu dùng và thú  đẩy  n ninh lương thực.  

4. Sự sống trên tr i đất sẽ không t n tại nếu thiếu nước. 

5. Đảm  ảo nướ  sạ h và vệ sinh là tr  h nhiệm  ủ       ấp      ngành và 

mọi người dân. 

6. Ngừng xả r    nướ  thải  hư  xử lý vào ngu n nướ . 

7.  ử dụng hiệu quả và giảm ô nhi m ngu n nướ  là tiền đề ph t triển  ền 

vững tài nguyên nướ   năng lượng và lương thự . 

8. Nướ  là m u  ủ  sự sống. Hãy  ảo vệ ngu n nướ  sạ h đ ng ngày  àng 

khan hiếm.  

9. Môi trường ô nhi m ph  t n  uộ  sống yên   nh  ủ   ạn. 

10. Giữ sạ h ngu n nướ  v  sứ  khỏe  ủ   hính m nh và  ủ   ả  ộng đ ng! 
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