
BCH ĐOÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

*** 

Số:          -CV/TĐTN-PT 
"V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng  

Ngày Nước thế giới 22 tháng 3, Ngày Khí tượng  

thế giới 23 tháng 3 và Chiến dịch  

Giờ Trái đất năm 2022" 

         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  

 

Điện Biên, ngày      tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi: BTV các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 469/KH-STNMT ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên về việc "Tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3, Ngày Khí tượng thế giới 23/3 và Chiến 

dịch Giờ Trái đất năm 2022".  

 Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng 

lớp nhân dân trong quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển bền vững tài 

nguyên nước; nhấn mạnh tầm quan trọng và giá trị của tài nguyên nước ngầm 

trong hệ thống nước và điều kiện vệ sinh, hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, 

hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường hiểu biết về thời tiết, 

biến đổi khí hậu và về tầm quan trọng của hoạt động khí tượng thuỷ văn, vai trò 

của công tác dự báo, cảnh báo sớm.  

 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn yêu cầu Ban Thường vụ các huyện, thị, thành 

Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai một số nội dung sau: 

 1. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí 

tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 với các nội dung chương 

trình cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện; tình hình thực tế của cơ quan, đơn 

vị và địa phương.  

 2. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách 

nhiệm cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn tỉnh tham 

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

Chiến dịch Giờ Trái đất. 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 nhằm tuyên truyền về chủ đề Ngày nước thế giới, 

Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 (Có phụ lục gửi 

kèm theo).  

 3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phương thức trực tuyến, 

tuyên truyền trên các trang mạng xã hội 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. Tổ chức tọa đàm, giao lưu trực tuyến và các hoạt động tuyên truyền, 

truyền thông để truyền tải thông điệp, chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí 

tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022...  



 5. Phát động phong trào cộng đồng: Trồng rừng, trồng cây xanh, vệ sinh 

môi trường, sử dụng tiết kiệm điện và nước, sử dụng sản phẩm tái chế, giảm 

thiểu sử dụng sản phẩm nhựa...  

 6. Tổ chức hoạt động “tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết từ 

20h30 đến 21h30 ngày 26 tháng 3 năm 2022”.  

 7. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời tập thể, các 

nhân có thành tích tiêu biểu trong quản lý, bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên 

nước, phòng, chống thiên tai và áp dụng các giải pháp, sáng kiến công nghệ để 

quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và 

thích ứng với biến đổi khí hậu.  

 Các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới và ngày Khí tượng thế giới 

được thực hiện từ ngày 19-30/3/2022 và duy trì cho đến hết năm 2022. 

 Chiến dịch Giờ Trái đất thực hiện từ 20h30 - 21h30 ngày 26 tháng 3 (Thứ 

Bảy) năm 2022.  

 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành 

Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai các nội dung. Báo cáo tổng hợp kết quả thực 

hiện gửi về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn qua Ban phong trào SĐT: 0215.3829.654, 

email: banphongtraotddb@gmail.com trước ngày 05/4/2022. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VP, Ban PT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ 
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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 

(Ban hành kèm theo Công văn số:       -CV/TĐTN-PT ngày     /03/2022 

của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên) 

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 s  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 nh  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 KT - XH 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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