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Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố  

trực thuộc Trung ương 

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, trong 

đó có hình thức phù hợp để phổ biến kiến thức cơ bản về khí tượng thủy văn cho 

học sinh các bậc học 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”. Mục đích của Cuộc thi nhằm hướng tới học sinh các bậc học 

phổ thông, giúp các em có kiến thức, hiểu biết cơ bản về thời tiết, khí hậu, thiên 

tai, từ đó có kỹ năng chủ động phòng ngừa giảm nhẹ thiệt hại, rủi ro do thiên tai 

gây ra, góp phần phục vụ thiết thực đời sống hằng ngày và tham gia vào sự phát 

triển bền vững của đất nước.  

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

tượng Thủy văn trân trọng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương tham gia hưởng ứng và phát động Cuộc thi tới các nhà 

trường, từng lớp học, khuyến khích tham gia tích cực, tự nguyện của toàn thể 

học sinh các bậc trung học cơ sở và phổ thông trung học trên địa bàn (Thể lệ 

cuộc thi đính kèm). Ban Tổ chức Cuộc thi thành lập website: 

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.  

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

phòng Tổng cục (thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Đỗ Thị Hà Phương, điện 

thoại: 0945.328.115, email: vtttkttvqg@monre.gov.vn), cùng các cơ quan khí 

tượng thủy văn trên địa bàn các tỉnh, thành phố là đầu mối kết nối và thực hiện 

các nội dung liên quan. 

Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của Sở Giáo dục và 

Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thứ trưởng Lê Công Thành (để b/c); 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;  

- Báo Tài nguyên và Môi trường; 

- Lưu: VT, VP (TH). 
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