BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THÔNG TIN BÁO CHÍ
Về Ngày Nước thế giới (22-3), Ngày Khí tượng thế giới (23-3)
và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021
I. Ngày Nước thế giới:
Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2021 có chủ đề là “Giá trị của nước”,
nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của tài nguyên nước; giá trị của nước về mặt
kinh tế, văn hóa và xã hội; giải pháp hiệu quả để bảo vệ nguồn nước trước các áp
lực do gia tăng dân số, phát triển công nghiệp, nông nghiệp và biến đổi khí hậu.
Chúng ta biết nước là khởi nguồn của sự sống, mọi biến động về nguồn
nước cũng sẽ ảnh hưởng đến các yếu tố môi trường và sự sống trên Trái đất. Hiện
nay, tại nhiều quốc gia, nhiều vùng lãnh thổ trên thế giới, nhu cầu về nước sạch và
các điều kiện vệ sinh môi trường của người dân chưa được đáp ứng đầy đủ do bị
hạn chế trong việc tiếp cận với nguồn nước sạch và hạ tầng nguồn nước. Vì vậy,
nước có ý nghĩa và vai trò vô cùng quan trọng. Trong các hộ gia đình, trường học
hay nơi làm việc, nước có thể mang ý nghĩa về mặt sức khỏe, vệ sinh và quyết
định năng suất cũng như chất lượng sản phẩm. Với thiên nhiên, nước mang ý
nghĩa cho sự hòa bình, hòa hợp và bảo tồn, phát triển.
Hiện nay, tài nguyên nước đang bị đe dọa nghiêm trọng do dân số tăng
nhanh, nhu cầu ngày lớn cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và tác động
nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Như vậy, nếu không có các cơ chế, chính sách,
chương trình, kế hoạch để tiết kiệm và bảo tồn tài nguyên nước sẽ không thể bảo
vệ được nguồn tài nguyên hữu hạn này.
Thông qua thông điệp, chủ đề Ngày nước thế giới năm nay, Bộ Tài nguyên
và Môi trường mong muốn sự quan tâm, chung tay của cộng đồng trong việc nhận
thức được sự quan trọng của tài nguyên nước đối với mỗi gia đình, sinh kế, tập
quán văn hóa, quyết định hạnh phúc và môi trường sống của con người. Bằng các
giá trị của nước đem lại, có thể đưa ra các giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ
nguồn nước, tài nguyên nước hiệu quả.
Một số khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Nước thế giới năm 2021:
- Nước là tài nguyên thiết yếu giúp bảo vệ sức khỏe, sinh kế, môi trường,
các giá tri văn hoá và phát triển kinh tế bền vững.
- 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 sẻ cơ hội cho mọi người.
- Nước là tài nguyên hữu hạn và thiết yếu, sử dụng nước tuần hoàn vì một
tương lai bền vững.
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II. Ngày Khí tượng thế giới:
Chủ đề Ngày Khí tượng thế giới năm 2021 là: “Đại dương, thời tiết và khí
hậu của chúng ta”, nhằm kết nối đại dương, khí hậu và thời tiết trong hệ thống
Trái đất. Đồng thời, vai trò của khoa học dự báo cảnh báo khí tượng thuỷ văn
(KTTV), đặc biệt là quan trắc đại dương đã được nghiên cứu, ứng dụng và triển
khai rất mạnh mẽ ở các quốc gia nhằm tăng cường bảo vệ tính mạng và tài sản trên
biển cũng như quản lý vùng ven biển; mối tương tác giữa đại dương và khí hậu, thời
tiết; đảm bảo an toàn trên biển và đất liền; quan trắc đại dương; dự báo thay đổi khí
hậu; mục tiêu phát triển bền vững (SDG) và các sáng kiến khác. WMO thực hiện
các hoạt động để cải thiện tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn và ứng phó khẩn cấp với các
hiểm hoạ môi trường như sự cố tràn dầu và hoá chất cũng như chất phóng xạ.
Đặc biệt, dưới tác động của biến đổi khí hậu đang diễn ra và tác động đến
các điều kiện tự nhiên làm cho các loại thiên tai ngày càng “dị thường hơn, cực
đoan hơn” cả về tần suất lẫn cường độ, nhất là các thiên tai liên quan đến biển và
đại dương. Do đó, đảm bảo an toàn trên biển và đất liền đang là vấn đề của toàn
cầu, trong đó có Việt Nam. Đồng thời, cần có sự phối hợp mạnh mẽ giữa các nước
để đảm bảo việc quan trắc được diễn ra thường xuyên và bền vững. Ngoài việc
ảnh hưởng đến địa lý của các khu vực khí hậu trên hành tinh, đại dương còn khiến
khí hậu thay đổi trong khoảng thời gian hàng tuần đến hàng thập kỷ thông qua các
dao động thường xuyên. Với việc nâng cao chất lượng giám sát đại dương, bầu khí
quyển và các hiểu biết khoa học, các nhà khoa học ngày càng có thể xác định và
dự báo những dao động này cũng như sự thay đổi của khí hậu và thời tiết.
Trong bối cảnh dân số toàn cầu tăng lên nhanh chóng, nhu cầu về an toàn
sinh mạng trển biển và hỗ trợ quản lý vùng ven biển ngày càng tăng. Vì vậy, làm
rõ vai trò kết nối tổng thể của việc giám sát, dự báo khí tượng thủy văn, cũng như
các dịch vụ cảnh báo sớm về lũ lụt và hạn hán là vấn đề vô cùng cần thiết nhằm
đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trên biển, thúc đẩy giao thông đường biển.
Việc nâng cao chất lượng giám sát đại dương, bầu khí quyển và các hiểu biết khoa
học, các nhà khoa học ngày càng có thể xác định và dự báo những dao động này
cũng như sự thay đổi của khí hậu và thời tiết.
Một số khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Khí tượng thế giới năm 2021
- Chung tay hành động đảm bảo an toàn trên biển và đất liền
- Trồng cây, tái tạo môi trường sống cho vùng núi sau thiên tai lũ quét sạt lở đất
- Bảo vệ đại dương là bảo vệ nền kinh tế toàn cầu
- Giảm thiểu rủi ro thiên tai góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế
- Hợp tác quốc tế để bảo vệ đại dương và ứng phó với biến đổi khí hậu
- Bảo vệ đại dương là bảo vệ cuộc sống và sinh kế của chúng ta
- Thích ứng với biến đổi khí hậu vì một đại dương bền vững
- Cùng hành động để bảo vệ và phục hồi đại dương.
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II. Giờ Trái đất:
Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021 được 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.
Năm vừa qua là một năm đầy biến động khó lường khiến cả thế giới phải
chậm lại và buộc con người phải suy ngẫm về giá trị của thiên nhiên cũng như
những áp lực mà con người đã và đang đặt lên hệ sinh thái. Đây là thời điểm
chúng ta cùng hành động, tiếng nói đồng lòng vì thiên nhiên và đưa ra cam kết về
sự thay đổi mà tất cả chúng ta muốn thấy. Chúng ta cần các thành phố, khu vực
nông thôn, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, các cá nhân có tầm
ảnh hưởng và đông đảo người dân cùng lên tiếng vì Thiên nhiên. Cần phải giảm
phát thải khí nhà kính, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nóng lên toàn cầu;
giảm thiểu rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon và đồ nhựa dùng một lần; đặc
biệt tăng cường sử dụng hợp lý năng lượng, thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch tái
tạo, củng cố sức mạnh cộng đồng vì một hành tinh tươi đẹp.
Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn, nếu chung sức, chung tay hành
động, chúng ta có thể giảm bớt gánh nặng cho môi trường, thiên nhiên bằng cách:
tập thói quen từ chối, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải, đặc biệt là chất thải
nhựa và đồ nhựa sử dụng một lần; sử dụng các phương tiện giao thông công cộng
thân thiện với môi trường; đầu tư vào các thiết bị tiết kiệm năng lượng; tắt, rút các
thiết bị khi không sử dụng; tuyên truyền người dân chuyển đổi, tích cực sử dụng
năng lượng tái tạo. Hành động của chúng ra tuy đơn giản nhưng lại mang hiệu quả
rất lớn.
Nhằm lan toả hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, Bộ đề nghị các
cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng tổ chức hoạt động “tắt đèn và tắt các thiết bị điện
không cần thiết” từ 20h30 – 21h30 ngày 27 tháng 3 năm 2021 (Thứ Bảy).
Một số khẩu hiệu tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021
- Lên tiếng vì thiên nhiên;
- Giảm phát thải, giảm rủi ro cho thiên nhiên;
- Chống biến đổi khi hậu và rác thải nhựa: trách nhiệm của tôi và bạn;
- Mỗi hành động giảm phát thải là thêm một bảo đảm cho thịnh vượng dài
lâu;
- Tắt một bóng đèn là thêm một đốm sáng cho tương lai;
- Trồng một cây là thêm một lá phổi cho Trái đất.
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Thông tin chi tiết về Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Giờ Trái đất
năm 2021 và các tài liệu, thông tin tuyên truyền truy cập theo các địa chỉ: Cổng Thông
tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: http:// http://www.monre.gov.vn;
Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, địa chỉ: http://kttvqg.gov.vn; Cục Quản lý tài nguyên
nước, địa chỉ: http://dwrm.gov.vn; Cục Biến đổi khí hậu www.dcc.gov.vn; Trung
tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ: http://monremedia.vn; Tổ chức
Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF), địa chỉ http: //vietnam.panda. org.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các cơ quan thông tấn báo chí!
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