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(Gọi chung là các đơn vị)
Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hằng năm (từ ngày 29/4 đến
ngày 6/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các cấp các
ngành và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng, góp phần làm thay đổi chất lượng
và điều kiện sống của người dân nông thôn.
Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 với
chủ đề "Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng", mục đích nhằm nâng cao hiểu
biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, cộng đồng, các cấp, các ngành
và các tổ chức chính trị-xã hội về tầm quan trọng của việc cung cấp nước sạch và
vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng; thực hiện Công văn số
1131/UBND-NL ngày 16/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tổ
chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019,
công văn số 366/SGDĐT- GDDT ngày 19/4/2019 về việc tổ chức hưởng ứng Tuần
lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019, Phòng Giáo dục và Đào
tạo đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng từ ngày 15/4 đến 15/5, có thể kéo
dài đến ngày Môi trường thế giới 05/6/2019 và lồng ghép với các hoạt động của
các ngày Lễ 30/4 và 01/5 hoặc các ngày lễ hội của địa phương.
2. Các hoạt động hưởng ứng:
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của địa phương, các tổ chức chính
trị xã hội, Đoàn thanh niên tổ chức các chiến dịch, hoạt động truyền thông, treo
băng rôn, biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi... về nước sạch và vệ sinh
môi trường;
- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến tại các buổi sinh hoạt chuyên môn, họp hội
đồng và sinh hoạt dưới cờ tại đơn vị về sử dụng, bảo quản công trình nước sạch, vệ
sinh nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, nhân viên, nhà giáo,
người học, cộng đồng xung quanh về nước sạch và vệ sinh môi trường;
- Tổ chức ra quân, huy động đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học
sinh tham gia xây dựng, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công

trình nước sạch và vệ sinh, làm tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác
thải trong và xung quanh cơ sở giáo dục. Lập kế hoạch duy trì các hoạt động bảo
hành, bảo dưỡng các công trình nước sạch, vệ sinh trong các nhà trường;
- Tổ chức tuyên truyền và tăng cường thực hành rửa tay với xà phòng và nước
sạch cho trẻ em, học sinh tại các trường học;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, nội quy
về bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, vệ sinh trong các cơ sở giáo dục.
Phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về bảo quản và sử dụng các công
trình nước sạch, vệ sinh theo đúng quy định. Biểu dương kịp thời các tập thể và cá
nhân có thành tích trong công tác bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch,
vệ sinh trong các cơ sở giáo dục.
3. Các thông điệp hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi
trường năm 2019 (đính kèm Công văn này).
4. Căn cứ điều kiện cụ thể của từng đơn vị, việc tổ chức phải thiết thực và tiết
kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.
Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung trên và báo cáo kết quả
tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi
trường năm 2019 (theo mẫu đính kèm, bản dấu đỏ về phòng tổ chức và bản mềm
qua
Email)
về
phòng
Giáo
dục
và
Đào
tạo
email:
phongtccb.pgdthongnong@gmaiol.com trước ngày 01/6/2019 để tổng hợp ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo phòng;
- CM MN, TH, THCS;
- Lưu: VT.
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Bằng)
I.

Chủ đề: Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng

II. Các thông điệp
1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường.
2. Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng.
3. Toàn dân chung tay thực hiện cấp nước an toàn vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.
4. Xử lý, lưu trữ và sử dụng nước an toàn hộ gia đình vì sức khỏe của chính bạn
và gia đình.
5. Thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch để bảo vệ bạn, con bạn và
gia đình bạn khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
6. Thu gom, xử lý chất thải, rác thải vì xóm làng xanh-sạch-đẹp.
7. Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường vì chất lượng cuộc sống.

