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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn 
 

Ngày 25/9/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 10-

CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy 

văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 

10-CT/TW). Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức các tầng 

lớp nhân dân, trong đó có hình thức phù hợp để phổ biến kiến thức cơ bản về khí 

tượng thủy văn cho học sinh các bậc phổ thông theo yêu cầu của Chỉ thị số 10-

CT/TW; được sự đồng ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng 

Thủy văn chủ trì, phối hợp với Báo Tài nguyên và Môi trường tổ chức Cuộc thi 

“Khí tượng Thủy văn trong em”. Mọi thông tin chi tiết được cập nhật thường 

xuyên tại http://vnmha.gov.vn/khi-tuong-thuy-van-trong-em-164 là kênh chính 

thức để tiếp nhận, giới thiệu, phát động và cung cấp thông tin về Cuộc thi (Thể 

lệ và Kế hoạch tổ chức cuộc thi đính kèm). 

Với mục đích và ý nghĩa thiết thực của Cuộc thi nêu trên, Tổng cục Khí 

tượng Thủy văn đề nghị các đơn vị trực thuộc Tổng cục tổ chức thực hiện các 

nội dung, cụ thể như sau: 

1. Văn phòng Tổng cục Khí tượng Thủy văn:  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi theo kế hoạch 

và đúng với quy định. 

- Chịu trách nhiệm giúp Ban Tổ chức và Ban Giám khảo trong quá trình tổ 

chức Cuộc thi. 

- Chủ trì tổ chức thực hiện các hoạt động theo kế hoạch được phê duyệt bao 

gồm: 

+ Xây dựng kế hoạch, dự thảo và ban hành các văn bản, thủ tục liên quan 

đến phát động Cuộc thi. 

+ Phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và Tạp chí 

Khí tượng Thủy văn tổ chức tuyên truyền về Cuộc thi. 

+ Thực hiện việc tuyên truyền về cuộc thi trên trang Fanpage của Tổng cục 

KTTV và trên các nền tảng mạng xã hội khác. 

+ Phối hợp với Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Trung tâm Thông tin và Dữ 

liệu khí tượng thủy văn nghiên cứu, đề xuất xây dựng chuyên mục về Cuộc thi 

trên trang website và trên fanpage của Tổng cục Khí tượng Thủy văn phù hợp 

với hệ thống cơ sở hạ tầng mạng internet của Tổng cục.  

http://vnmha.gov.vn/khi-tuong-thuy-van-trong-em-164
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+ Đăng ký nhu cầu Tổ chức Cuộc thi và đăng ký quyền tác phẩm, tác giả 

(nếu có phát sinh). 

2. Tạp chí Khí tượng Thủy văn: 

- Nghiên cứu xây dựng chuyên mục của cuộc thi trên website của Tổng cục 

phù hợp với hệ thống cơ sở hạ tầng mạng internet của Tổng cục. Có giao diện, 

hình ảnh chuyên biệt về Cuộc thi, đảm bảo việc thống kê thu nhận bài thi một 

cách khoa học, hiệu quả và báo cáo tiến độ thu nhận bài thi theo từng tuần về 

Tổng cục. 

- Xây dựng cụ thể kế hoạch truyền thông và thực hiện việc tuyên truyền về 

Cuộc thi (thông cáo báo chí; video hướng dẫn thể lệ tham gia Cuộc thi; thực 

hiện kế hoạch truyền thông trên báo giấy, báo điện tử theo kế hoạch phê duyệt; 

giới thiệu, cung cấp thông tin tham khảo về Tổng cục Khí tượng Thủy văn và 

các hoạt động khí tượng thủy văn; đưa tin các sự kiện xung quanh cuộc thi; in ấn 

Baner, poster…) 

- Bố trí nguồn nhân lực, tiếp nhận, giải đáp và cập nhật thông tin, theo dõi, 

giám sát và báo cáo kết quả cuộc thi trên trang thông tin điện tử của Tổng cục 

Khí tượng Thủy văn và đường link của cuộc thi. 

- Chịu trách nhiệm giúp Ban Tổ chức và Ban Giám khảo trong quá trình tổ 

chức Cuộc thi. 

3. Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn:  

Phối hợp với Tạp chí Khí tượng Thủy văn nghiên cứu xây dựng website 

của cuộc thi; nghiên cứu triển khai hệ thống đường truyền internet đảm bảo ổn 

định trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi; hỗ trợ xây dựng đường link, mẫu tiếp 

nhận, gửi bài dự thi điện tử trên website của Cuộc thi và trên fanpage của Tổng 

cục. 

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính: 

 Nghiên cứu, hướng dẫn Văn phòng Tổng cục, Tạp chí Khí tượng Thủy văn 

xây dựng kế hoạch và đề xuất Tổng cục bố trí nguồn kinh phí tổ chức Cuộc thi 

theo đúng các quy định hiện hành. 

5. Vụ Tổ chức cán bộ:  

Ban hành các Quyết định thành lập Cuộc thi: Quyết định thành lập Ban Tổ 

chức, ban thư ký, Quyết định thành lập Ban Giám khảo; Quyết định trao giải… 

6. Công đoàn Tổng cục Khí tượng Thủy văn:  

- Phát động hưởng ứng Cuộc thi đến các tổ công đoàn và đoàn viên. Kêu 

gọi sự chủ động, tích cực của đoàn viên công đoàn các cấp trong việc đề xuất, 

phối hợp với các nhà trường tại địa bàn công tác tham gia hưởng ứng Cuộc thi.  

- Phối hợp với Văn phòng Tổng cục và Tạp chí Khí tượng Thủy văn xây 

dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Cuộc thi theo đúng tiến độ và yêu cầu về 

thời gian.  
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7. Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn:  

- Triển khai, phát động Cuộc thi tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao 

động trong đơn vị; đăng tải nội dung và các thông tin tuyên truyền; đặt banner 

về cuộc thi trên website của đơn vị và chia sẻ thông tin về Cuộc thi trên các tài 

khoản mạng xã hội của đơn vị và cá nhân, nhằm lan tỏa ý nghĩa của Cuộc thi và 

huy động sự tham gia hưởng ứng của xã hội. 

- Căn cứ vào Văn bản do Tổng cục KTTV gửi tới các Sở Giáo dục Đào tạo, 

Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các 

Đài KTTV khu vực chịu trách nhiệm phối hợp, đề xuất với Sở Giáo dục Đào tạo 

và Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan truyền thông của địa phương 

phối hợp tuyên truyền, phát động hưởng ứng hiệu quả Cuộc thi trên địa bàn quản 

lý của đài với các nội dung cụ thể như sau: 

+ Liên hệ đầu mối các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương tham gia phát động và triển khai hưởng ứng đến các Phòng 

Giáo dục Đào tạo cấp huyện thị và từng nhà trường nhằm vận động các em học 

sinh bậc học trung học cơ sở và phổ thông trung học hưởng ứng, tham gia tích 

cực Cuộc thi; cử cán bộ làm đầu mối theo dõi, nắm bắt đầy đủ thông tin về Cuộc 

thi để giải đáp những thắc mắc và hỗ trợ địa phương khi được yêu cầu. 

+ Tăng cường các hoạt động tuyên truyền với các cơ quan báo chí truyền 

thông tại địa phương để tuyên truyền, giới thiệu hoạt động khí tượng thủy văn và 

vai trò của công tác khí tượng thủy văn đối với đời sống và sự phát triển kinh tế 

xã hội tại địa phương theo tinh thần của Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư.  

+ Liên hệ đầu mối phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường cấp 

Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương để tham mưu hưởng ứng phát động có 

hiệu quả Cuộc thi tại địa phương. 

+ Giữ mối liên hệ thường xuyên với Văn phòng Tổng cục và thường xuyên 

báo cáo kế hoạch, tiến độ việc triển khai, vận động và phối hợp với các đầu mối 

địa phương (như đã phân công ở trên) phản ánh kịp thời các vướng mắc trong 

quá trình thực hiện gửi về Tổng cục Khí tượng Thủy văn (qua Văn phòng Tổng 

cục) để tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Tổng cục.  

Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, Tổng cục Khí tượng Thủy văn giao Văn 

phòng Tổng cục là đầu mối thường trực (thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Đỗ 

Thị Hà Phương, điện thoại: 0945.328.115). 

 Đề nghị các đơn vị trực thuộc tích cực chủ động triển khai các hoạt động 

hưởng ứng phát động Cuộc thi nhanh chóng và hiệu quả./. 
 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thứ trưởng Lê Công Thành (để b/c); 

- Vụ TĐKTTT; 

- Báo Tài nguyên và Môi trường; 

- Lưu: VT, VP (TH), HP. 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Thái 
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