
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

Số: 675/SNN-TL 
V/v tổ chức hưởng ứng Tuần lễ  

Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi  

trường năm 2020 

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 5 năm 2020 

 

Kính gửi: - Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và 

Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; 

 - Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Văn bản số 1325/UBND-ĐTXD ngày 07/5/2020 của UBND 

tỉnh về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi 

trường năm 2020. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan, đơn vị tại mục 

“Kính gửi” tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi 

trường năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Chủ đề: “Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, 

xâm nhập mặn và dịch bệnh”. 

2. Thời gian phát động hưởng ứng: Từ ngày 12/5/2020 đến 30/6/2020, có 

thể kéo dài đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28/8/2020) và lồng ghép 

với các sự kiện và ngày lễ lớn khác. 

3. Mục đích của Tuần lễ Quốc gia và vệ sinh môi trường: Nhằm nâng 

cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, cộng đồng, ban 

ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan 

trọng của việc sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ 

sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, góp phần nâng cao 

chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó, việc 

đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn tại các vùng chịu ảnh 

hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn là rất quan trọng và phải được ưu 

tiên hàng đầu. 

4. Các hoạt động chính:  

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng 

(báo chí, phát thanh, truyền hình...), treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ 

rơi với mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở 

địa phương trong điều kiện đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của Chính 

phủ về an toàn và phòng chống dịch bệnh Covid-19. 
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- Tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên các trang mạng xã 

hội trang Web của các tổ chức chính trị xã hội, các trường học tại địa phương 

nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng 

nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và 

phòng chống dịch bệnh. Đối với các trường học, có thể lồng ghép hoạt động giáo 

dục, tuyên truyền về các nội dung trên vào các bài giảng của giáo viên trong các 

tiết học theo hình thức trực tuyến. 

 (Có thông điệp hưởng ứng kèm theo) 

5. Tổng hợp, báo cáo: Kết thúc đợt phát động các cơ quan, đơn vị báo cáo 

kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 29/8/2020 để tổng 

hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan, đơn vị tại mục “Kính gửi” 

quan tâm thực hiện./. 

 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; (T/hiện) 

- UBND tỉnh; (Báo cáo) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; (T/ hiện) 

- Chi cục Thuỷ lợi; (T/hợp báo cáo) 

- Trang TTĐT Sở; (Đăng tải) 

- Lưu: VT. (H41b) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

Nguyễn Công Hàm 
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