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THÔNG TIN BÁO CHÍ 

Về Ngày Khí tượng thế giới 23 -3 - 2021 và các hoạt động hưởng ứng  

 

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) là một Cơ quan chuyên ngành thuộc Liên 

Hợp quốc (UN) và là tiếng nói chính thức của UN về trạng thái khí quyển trái đất, sự 

tương tác của khí quyển với đại dương, khí hậu, phân bố nguồn nước. Tiền thân của 

WMO là Tổ chức Khí tượng quốc tế (IMO) được thành lập vào năm 1873. Đến năm 

1950, WMO được thành lập trên cơ sở Công ước về Tổ chức Khí tượng Thế giới, 

được ký ngày 11 tháng 10 năm 1947, có hiệu lực vào ngày 23 tháng 3 năm 1950. 

Ngày 23 tháng 3 hàng năm được lựa chọn là Ngày Khí tượng thế giới. Các chủ đề 

được chọn cho Ngày Khí tượng Thế giới phản ánh các vấn đề thời tiết, khí hậu hoặc 

các vấn đề liên quan đến nước và nguồn nước. Đây là dịp tôn vinh những đóng góp 

của các cơ quan khí tượng thủy văn trên khắp thế giới đối với việc bảo vệ tính mạng 

và tài sản của con người trước sự tác động của thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy 

văn (KTTV). 

Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2021 được Tổ chức Khí tượng thế 

giới (WMO) phát động với chủ đề là “Đại dương, Thời tiết và Khí hậu của 

chúng ta”. 

Đại dương,  ao phủ tới 70  diện tích của Trái đất, đóng vai tr  rất quan 

trọng đối với hệ thống khí hậu và đời sống của chúng ta. Đại dương là nơi lưu giữ 

khoảng 90  nhiệt lượng được tiếp nhận từ Mặt trời và lưu lại Trái đất. Đại dương 



c ng là môi trường h nh thành nên những cơn   o, nhiệt độ của Đại dương quyết 

định những cơn   o mạnh lên hay yếu đi, có vai tr  rất lớn giúp chúng ta có thể dự 

 áo, cảnh  áo được những cơn   o và thông tin thiên tai đến từ   o. Với vai tr  

quan trọng trên, chủ đề của ngày Khí tượng thế giới năm nay c ng là thời điểm 

đánh dấu sự khởi động Thập k  khoa học đại dương v  sự phát triển  ền vững của 

 iên  ợp Quốc giai đoạn 2021-2030 với nhiều m c tiêu được đưa ra, đó là quản lý 

một cách  ền vững các hệ sinh thái vùng  ờ,  ao gồm khả năng ph c hồi của hệ 

sinh thái và quy hoạch không gian  iển để giảm thiểu tác động của mực nước  iển 

dâng, các hiện tượng thời tiết cực đoan, l  l t và xói sạt lở, cải thiện, cập nhật các 

giá trị tham chiếu cơ sở về điều kiện môi trường và nhận thức của công chúng; 

Chúng ta hướng tới việc quan trắc tích hợp và chia s  dữ liệu,  ao gồm việc s  

d ng vệ tinh, các hệ thống quan trắc cố định và di động, tất cả đều cung cấp thông 

tin cho việc quản lý dữ liệu chung và  ệ thống Quan trắc đại dương toàn cầu. 

 à một thành viên của WMO, ngành KTTV Việt Nam s  phối hợp chặt ch  

với các  ên liên quan, cam kết thúc đ y các hoạt động quan trắc và nghiên cứu 

khoa học Đại dương, góp phần thực hiện cam kết m c tiêu chung của WMO về 

Thập k  Khoa học Đại dương của  iên hợp quốc:  Đại dương an toàn ,  đại 

dương thấu hiểu  và  đại dương tường minh . Việt Nam đ  và đang phối hợp cùng 

với WMO và các nước thành viên có những chương tr nh nghiên cứu, trao đổi 

thông tin để ngày càng nâng cao năng lực dự  áo, nâng cao vai tr , vị thế của 

ngành KTTV Việt Nam.  

Nhân K  niệm Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch 

Giờ Trái đất năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho Tổng c c KTTV và 

các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài nguyên Môi 

trường triển khai lồng ghép các hoạt động hưởng ứng. Theo đó Ngày 23.3 s  diễn 

ra Lễ Phát động  ưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới và Tọa đàm  Giám sát đại 

dương – Dự báo cảnh báo thiên tai ph c v  sinh kế biển .  oạt động ý nghĩa này 



được tổ chức trực tuyến từ Tổng c c Khí tượng Thủy văn đến 63 điểm cầu trực 

tuyến tại 63 tỉnh, thành phố. Với sự tham gia của các Bộ,  an, ngành đoàn thể, các 

nhà khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu và tác nghiệp khí tượng, thủy văn, hải văn, 

phòng chống thiên tai và các lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển, đại 

diện các đại sứ quán, cơ quan tổ chức quốc tế, đại diện l nh đạo các tỉnh, thành 

phố, các cơ quan  áo chí, học sinh sinh viên các trường đại học đào tạo về KTTV, 

các doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức ngành KTTV trên toàn quốc.  

Hoạt động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới được Báo Tài nguyên và 

Môi trường đăng tải trên nền tảng truyền hình trực tuyến và chia s  trên kênh 

truyền thông và mạng xã hội tại các địa chỉ Trang thông tin chuyên ngành của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường và các trang website của Tổng c c KTTV, Trung tâm 

Truyền thông Tài nguyên môi trường và các đơn vị trực thuộc với mong muốn 

được chia s  rộng khắp trên các phương tiện truyền thông đại chúng đến với cộng 

đồng xã hội. Đây là hoạt động có ý nghĩa kết nối các nhà dự báo cùng toàn thể xã 

hội chung tay cung cấp các dịch v  dự  áo, cảnh  áo thiên tai đảm  ảo an toàn cho 

người và tài sản, cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức về KTTV đối với cộng 

đồng xã hội góp phần thúc đ y phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an 

ninh cho Đất nước. / 
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