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Ngày 21/3/2018, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề Ngày Nước thế giới
(22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2018 với chủ đề "Nước với thiên nhiên", "Sẵn sàng
với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với biến đổi khí hậu" với sự tham gia của hơn 60 đoàn
viên thanh niên nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của đoàn thanh niên về vai
trò của tài nguyên nước, sự hiểu biết về thời tiết, biến đổi khí hậu và những giải pháp phòng,
tránh và giảm nhẹ thiên tai có thể xảy ra.

Chủ đề của Ngày Nước thế giới năm 2018 (22/3) là "Nước với Thiên nhiên" nhằm hướng đến
tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của cả xã hội về áp dụng các giải pháp dựa vào
tự nhiên để giải quyết, ứng phó kịp thời với những thách thức về nguồn nước và biến đổi khí hậu
đang diễn ra ngày càng tăng. Trong khí đó "Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh
với biến đổi khí hậu" là chủ đề của Ngày Khí tượng thế giới năm 2018 (23/3) nhằm nhấn mạnh
tầm quan trọng của thời tiết và khí hậu với an sinh xã hội, sức khỏe của cộng đồng, an ninh
lương thực và truyền tải thông điệp về sự cần thiết của việc tăng cường đầu tư nghiên cứu, phổ
biến thông tin, kiến thức và nâng cao hiểu biết về thời tiết, biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao
hiệu quả công tác cảnh báo, dự báo khí hậu, thời tiết và qua đó nâng cao nhận thức cộng đồng
về tầm quan trọng của hoạt động khí tượng thủy văn, dịch vụ khí hậu của ngành khí tượng thủy
văn và biến đổi khí hậu trong các hoạt động kinh tế - xã hội, phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.
Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, tất cả các đoàn viên tham dự được cung cấp một số tài liệu, hình
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ảnh và xem các phóng sự về vai trò quan trọng của tài nguyên nước, tầm quan trọng của hoạt
động khí tượng thủy văn, sự hiểu biết về biến đổi khí hậu và các biện pháp phòng, tránh và
giảm nhẹ thiên tai,...

Nguyễn Thị Sâm
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