
 UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:  1293/SGDĐT-VP 
 

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh 

môi trường năm 2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày    02   tháng 5   năm 2019 
 

 

   
 

Kính gửi:  

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các trường THPT và các đơn vị trực thuộc. 
 

 

Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm từ ngày 21/4 

đến ngày 6/5 do Chính phủ phát động từ năm 1998 nhằm nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của các cấp các ngành, cộng đồng về việc cung cấp, bảo quản, sử dụng nước 

sạch, bảo vệ môi trường góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân. 

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” từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2019, có thể kéo dài và 

lồng ghép với ngày Môi trường Thế giới 05/6/2019 và các ngày lễ lớn như 30/4 và 

01/5 hoặc các ngày lễ, hội của địa phương, đơn vị. 

Thực hiện công văn số 1734/BGDĐT-GDTC ngày 24/4/2019 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức hưởng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ 

sinh môi trường năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng Giáo dục và 

Đào tạo, các trường THPT và các đơn vị trực thuộc chỉ đạo triển khai các hoạt động 

hưởng ứng Tuần lễ quốc gia năm 2019, cụ thế như sau: 

1. Chủ đề và các thông điệp hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ 

sinh môi trường năm 2019 

- Chủ đề hưởng ứng: “Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng”. 

- Các thông điệp hưởng ứng (danh mục đính kèm). 

2. Các hoạt động hưởng ứng: 

- Phối hơp 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, biếu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi.. .về nước sạch và vệ 

sinh môi trường. 

- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện truyền thông của cơ 

sở, địa phương về sử dụng, bảo quản công trình nước sạch, vệ sinh nhằm nâng cao 

nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, nhà giáo, nhân viên, người học, cộng đồng 

về nước sạch và vệ sinh môi trường. 

- Tố 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 trường học. Lập kế hoạch duy trì các hoạt động bảo hành, bảo dưỡng các 

công trình nước sạch, vệ sinh trong các cơ sở giáo dục. 
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- Tổ chức tuyên truyền và tăng cường thực hành rửa tay với xà phòng và nước 

sạch cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục. 

- Tăng cường công tác kiếm 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 những hành vi vi phạm về bảo quản và sử dụng các công 

trình nước sạch, vệ sinh theo đúng quy định. Biếu 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. 

Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, việc tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường cần đảm bảo thiết 

thực, ý nghĩa và hiệu quả 

Nhận được công văn này, đề nghị các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường 

THPT và các đơn vị trực thuộc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và báo 

cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở) trước ngày 20/5/2019 (gửi kèm 

file báo cáo qua E.Mail: congchinh.cttt@dongnai.edu.vn)./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ GDĐT) 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Giám đốc, PGĐ Đào Đức Trình; 

- Đăng Cổng Thông tin điện tử ngành; 

- Lưu: VT, VP. 

    GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Lệ Giang  
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CHỦ ĐỀ VÀ CÁC THÔNG ĐIỆP HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA 

NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2019 

(Kèm theo công văn số: 1293 /SGDĐT-VP ngày  02/5/2019 của Sở GDĐT) 

 

 

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, 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 
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