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HUYỆN SƠN DƯƠNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /UBND-NLN Sơn Dương, ngày        tháng 4 năm 2021 

V/v tổ chức hưởng ứng Tuần lễ 

Quốc gia Nước sạch và vệ sinh 

môi trường năm 2021 
 

 

 

Kính gửi:   

- Các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Y tế; Giáo dục và 

Đào tạo; Văn hóa và Thông Tin; Nông nghiệp và PTNT; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông - Thể thao huyện;  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  
 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 689/SNN-TL 

ngày 12/5/2021 về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ 

sinh môi trường năm 2021. 

Nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia và 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 đảm bảo an ninh nguồn nước phục vụ cấp 

nước sạch nông thôn, ý thức 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, Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021, 

với chủ đề: “Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước sạch và vệ sinh 

môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”, 

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo: 

1. Các cơ quan, đơn vị (như mục Kính gửi) căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao phối hợp tổ chức các hoạt động sau: 

- 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.  

- 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) 



2. Thời gian phát động hưởng ứng: Từ ngày 29/4/2021 đến 30/6/2021, có 

thể kéo dài đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28/8/2021) và lồng 

ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác.  

3. Chế độ báo cáo: Kết thúc đợt phát động các cơ quan, đơn vị báo cáo kết 

quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT 

huyện), đồng thời gửi file mềm vào địa chỉ Email: phanducquyentl@gmail.com 

trước ngày 20/8/2021 để tổng hợp. 

4. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông - Thể thao huyện tăng thời lượng 

phát sóng các nội dung 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 nhân sự kiện Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ 

sinh môi trường năm 2021. 

5. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Hướng dẫn các đơn vị trường 

học trên địa bàn huyện thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia 

nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021; Tổng hợp, báo cáo kết quả thực 

hiện về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện), đồng 

thời gửi file mềm vào địa chỉ Email: phanducquyentl@gmail.com trước ngày 

20/8/2021 để tổng hợp. 

6. Giao phòng Nông nghiệp và PTNT huyện: Tổng hợp kết quả thực hiện 

các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường 

năm 2021 trên địa bàn huyện; tham mưu cho UBND huyện báo cáo Sở Nông 

nghiệp và PTNT theo quy định. 

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

được giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
 - Như kính gửi (Thực hiện); 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; 

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, Phó VP TH UBND huyện; 

- Chuyên viên TH NLN (T/d); 

- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

 

Phạm Hữu Tân 
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THÔNG ĐIỆP HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH 

 VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2021 

(Kèm theo Văn bản số:        /UBND-NLN ngày    /4/2021 của UBND huyện Sơn 

Dương) 

 

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi 

trường năm 2021. 

2. Nước sạch và vệ sinh mang lại cuộc sống, sức khỏe cho tất cả mọi người. 

3. Đảm bảo đủ nước sạch cho người dân vùng bị ảnh hưởng hạn hán, 

thiếu nước, xâm nhập mặn. 

4. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh. 

5. Sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường vì một Việt Nam 

khỏe mạnh. 

6. Nước là tài nguyên hữu hạn hãy sử dụng nước một cách tiết kiệm, hiệu 

quả vì một tương lai bền vững. 

7. Cộng đồng chung tay bảo vệ và giám sát chất lượng nguồn nước. 

8. Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta. 

9. Mỗi người, mỗi ngày hãy làm việc một tốt để giữ gìn vệ sinh môi trường. 
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