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Số: 66

/PGDĐT

Châu Thành A, ngày 19 tháng 3 năm 2021

Về việc tổ chức các hoạt động
hưởng ứng Ngày Nước thế giới,
Ngày Khí tượng thế giới và Chiến
dịch Giờ Trái đất năm 2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc.

Thực hiện Công văn 663/VP-HĐND-UBND ngày 16/3/2021 của Văn
phòng HĐND&UBND huyện Châu Thành A về việc thực hiện Công văn số
465/STNMT-TNBĐKH ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Sở Tài nguyên và
Môi trường tỉnh Hậu Giang về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước
thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021.
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường thực hiện như sau:
- Tuyên truyền cho CB, GV, HS các nội dung:
Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2021 được Liên hợp quốc (UN) phát
động với chủ đề “Valuing water” - “Giá trị của nước” để nhấn mạnh ý nghĩa,
tầm quan trọng, giá trị của tài nguyên nước về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội;
tăng cường các giải pháp hiệu quả bảo vệ nguồn nước trước áp lực của các
hoạt động phát triển và biến đổi khí hậu.
Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2021 được Tổ chức Khí tượng
thế giới (WMO) phát động với chủ đề “The Ocean, Our Climate and
Weather” - “Đại dương, Thời tiết và Khí hậu của chúng ta”. Qua đó, nhấn
mạnh thông điệp trọng tâm của WMO về việc kết nối đại dương, khí hậu và
thời tiết trong hệ thống Trái đất. Đây cũng là thời điểm đánh dấu sự khởi động
Thập kỷ khoa học đại dương vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc giai
đoạn 2021 - 2030.
Giờ Trái đất năm 2021 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên
(WWF) phát động với chủ đề “Speak up for nature” – “Lên tiếng vì thiên
nhiên”, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về mối liên hệ giữa
các tác động của con người với thiên nhiên và nguyên nhân của dịch bệnh,
đặc biệt đối với đại dịch Covid-19; khuyến khích các sáng kiến, ý tưởng xây
dựng cộng đồng, nền kinh tế phát triển bền vững, hoà nhập với thiên nhiên
(thuận thiên); bảo vệ đa dạng sinh học, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.
- Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí
tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 theo Phụ lục đính kèm

Công văn số 1046/BTNMT-TĐKTTT của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tin, tài liệu truyền thông được đăng tải trên Cổng thông tin của Bộ Tài
nguyên và Môi trường theo địa chỉ http://monre.gov.vn; Cục Quản lý tài
nguyên nước http://dwrm.gov.vn; Tổng cục Khí tượng thủy văn
http://kttvqg.gov.vn/; Cục Biến đổi khí hậu http://www.dcc.gov.vn/ và Trung
tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường http://monremedia.vn.
Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả triển khai về
Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/4/2020; báo cáo qua địa chỉ email:
vuongnm.chauthanha@haugiang.edu.vn.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
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