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V/v triển khai tổ chức cuộc thi
“Khí tượng thủy văn trong em”

Kính gửi:

Bắc Giang, ngày 14 tháng 12 năm 2021

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện Công văn số 6604/UBND-KTN ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh
Bắc Giang về việc phối hợp phát động và tổ chức Cuộc thi “Khí tượng Thủy văn
trong em”,nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của
học sinh, thanh thiếu niên theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của
Ban Bí thư Trung ương về tăng cường công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu
cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để các em có kiến thức, kỹ năng chủ động phòng
ngừa giảm nhẹ thiệt hại, rủi ro 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; Sở Giáo dục
và Đào tạo (GD&ĐT) triển khai Cuộc thi “Khí tượng thủy văn trong em” cụ thể
như sau:
1. Đối tượng dự thi: Học sinh từ lớp 6 đến 12 trong toàn tỉnh (trừ con/em
các thành viên trong Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức, Ban Thư ký cuộc thi).
2. Thời gian: Thời gian gửi bài dự thi tính từ sau Lễ phát động cuộc thi đến
trước ngày 10/02/2022 (tính theo dấu bưu điện hoặc xác nhận thời gian gửi bài trên
Website của Ban tổ chức cuộc thi).
3. Nội dung, hình thức thi
- Hình thức thi: Gửi bài viết (thể loại nghị luận, văn xuôi) hoặc video clip,
thông qua website của Ban tổ chức theo đường dẫn: http://vnmha.gov.vn/khituong-thuy-van-trong-em-164.
- Nội dung: Các bài viết hay video clip tham dự cuộc thi có nội dung chủ
đạo về thông tin khí tượng thủy văn, góp phần giảm nhẹ thiên tai phục vụ phát
triển bền vững như: vai trò của thời tiết, khí hậu và công tác khí tượng thủy văn
trong đời sống, phục vụ phát triển bền vững, chủ động thích ứng với biến đổi khí
hậu; vai trò của thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong đời sống hằng
ngày và chủ động phòng ngừa giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai; ý tưởng sáng tạo về
thời tiết, khí hậu và công tác khí tượng thủy văn góp phần phòng ngừa rủi ro do
thiên tai, chủ động thích ứng với Biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững đất
nước...Xem chi tiết thể lệ Cuộc thi tại đường link: http://vnmha.gov.vn/thong-baocua-tong-cuc-104/quy-dinh-va-the-le-cuoc-thi-%E2%80%9Ckhi-tuong-thuy-vantrong-em%E2%80%9D-11163.html.
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4. Tham dự lễ phát động trực tuyến Cuộc thi: Căn cứ tình hình thực tiễn,
các đơn vị tuyên truyền và tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia dự
Lễ phát động trực tuyến hưởng ứng Cuộc thi theo các nội dung tại Công văn (hỏa
tốc) số 34/GM-TCKTTV ngày 10/12/2021 của Tổng Cục Khí tượng thủy văn (gửi
kèm Công văn này).
Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai cuộc thi; quá trình triển khai có
vướng mắc, các đơn vị liên hệ với Văn phòng Sở GD&ĐT theo số điện thoại
0240.3853.192 để được giải đáp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, VP.
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