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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG 

 

Số:         /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mường Khương, ngày         tháng 5 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT năm 2020 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh 

Lào Cai, về việc hưởng ứng tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường 

năm 2020. UBND huyện Mường Khương xây dựng Kế hoạch tổ chức Tuần lễ 

Quốc gia nước sạch & VSMT năm 2020 như sau: 

 I. Mục đích, ý nghĩa 

Nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, 

cộng đồng; các cơ quan chuyên môn, 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 đảm bảo sức 

khỏe, phòng chống dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng 

tới mục tiêu phát triển bền vững. 

II. Chủ đề và thời gian tổ chức 

- Chủ đề hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường 

năm 2020 là: “Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, 

xâm nhập mặn và dịch bệnh”. 

- Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng: Từ ngày 29/4/2020 đến ngày 

30/6/2020, có thể kéo dài đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28/8) 

và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác như ngày Môi trường thế giới. 

III. Các hoạt động hưởng ứng 

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

chúng, cổng thông tin điện tử về các nội dung hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia 

Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020. Đặc biệt tuyên truyền thực hiện kế 

hoạch thu tiền sử dụng nước sinh hoạt tại các công trình cấp nước sinh hoạt tập 

trung nông thôn. 

 - Treo băng zôn tuyên truyền trên các trục đường chính và trụ sở cơ quan, 

đơn vị, trường học, doanh nghiệp để hưởng ứng (có các thông điệp truyên 

truyền kèm theo). 

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên cổng thông tin điện 

tử, trang mạng xã hội 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 các 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 dụng trên vào bài giảng 

của giáo viên trong các tiết học. 
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 - Tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, cơ quan, trường học, vệ sinh hộ gia 

đình (bể nước, dụng cụ trữ nước) gắn với việc sử dụng nước tiết kiệm, hợp vệ 

sinh, xây dựng nếp sống xanh, sạch, đẹp tại mỗi khu dân cư xong phải đảm bảo 

tuân thủ chặt chẽ các quy định về an toàn và phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện  

- Là cơ quan thường trực, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ 

chức thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hưởng ứng 

Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 trên địa bàn huyện 

về Sở Nông nghiệp và PTNT  trước ngày 10/7/2020. 

- Cung cấp cho các cơ quan truyền thông để kịp thời đưa tin về kết quả 

triển khai hoạt động hưởng ứng Tuần lễ của huyện. 

2. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện: Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các 

cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn treo băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp 

phích ở những nơi công cộng, những điểm đông dân cư, trong thời gian hưởng 

ứng Tuần lễ. 

3. Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông huyện  

- Tổ chức treo băng zôn tuyên truyền trên tuyến đường Giải Phóng 11-11. 

- Tăng cường thời lượng tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ 

Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2020 và đưa tin các 

hoạt động trong Tuần lễ. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Chỉ đạo các trường học thực hiện 

treo băng zôn tuyên truyền, tổng vệ sinh bảo vệ nguồn nước, sử dụng tiết kiệm, 

hợp vệ sinh. Tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên các mạng xã 

hội của cơ quan và các đơn vị trường học trực thuộc nhằm giáo dục nâng cao 

nhận thức, thay đổi hành vi 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 dụng trên vào bài giảng của giáo viên trong các tiết học với chủ đề: 

“Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn 

và dịch bệnh”. 

5. Các cơ quan đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp trên địa 

bàn huyện: Thực hiện hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT năm 

2020 với các nội dung trên. 

6. UBND các xã, thị trấn 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ bám sát chủ đề, đảm bảo tiết 

kiệm, thiết thực và hiệu quả; kinh phí thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách xã, 

thị trấn hoặc nguồn vốn hợp pháp khác. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa phận xã, 

thị trấn treo băng zôn, pano, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền để hưởng ứng 
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Tuần lễ (trong suốt thời gian từ ngày 29/4/2020 đến ngày 30/6/2020). Tổng vệ 

sinh, thu gom rác thải, chất thải có nguy cơ làm ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm 

môi trường khu vực trụ sở cơ quan, đơn vị.  

- Tuyên truyền rộng rãi để người dân tham gia hưởng ứng với các hoạt 

động thiết thực như: Vệ sinh bể nước, dụng cụ trữ nước hộ gia đình gắn với việc 

sử dụng nước tiết kiệm, hợp vệ sinh, xây dựng nếp sống xanh, sạch, đẹp tại mỗi 

khu dân cư; giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để 

bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh. 

V. Chế độ báo cáo 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổng hợp kết quả thực hiện 

báo cáo về Phòng Nông nghiệp và PTNT trước ngày 07/7/2020. 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT tổng hợp kết quả, tham mưu UBND huyện 

xây dựng báo cáo kết quả thực hiện hưởng ứng Tuần lế Quốc gia Nước sạch và 

vệ sinh môi trường năm 2020 trên địa bàn huyện gửi Sở Nông nghiệp và PTNT 

trước ngày 10/7/2020. 

 

Yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện./. 

 
   Nơi nhận: 

- Sở Nông nghiệp&PTNT; 

- TT. Huyện ủy; 

- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

- Tổ chức Chính trị - XH, doanh nghiệp 

   trên địa bàn huyện 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NN&PTNT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đinh Trọng Khôi 
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THÔNG ĐIỆP HƯỞNG ỨNG 

TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2020 

 (Kèm theo Kế hoạch:         /KH-UBND, ngày      /5/2020  của UBND huyện Mường Khương) 

 

1. Không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt. 

2. Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn. 

3. Đảm bảo nước sạch, an toàn cho vùng bị ảnh hưởng hạn hán, thiếu 

nước, xâm nhập mặn. 

4. Rửa tay, nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh COVID-19. 

5. Trữ nước hộ gia đình, giải pháp hiệu quả trong mùa khô hạn. 

6. Chung tay vì nước sạch nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, 

Tât Nguyên, Nam Trung Bộ. 

7. Giải pháp nước và vệ sinh bền vững với chi phí hợp lý. 

8. Không thể chờ đợi, phải đặt Nước là trung tâm của kế hoạch hành 

động./. 
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