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     Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Các trường trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn số 4206/UBND-NN ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh 

Lâm Đồng về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh 

môi trường năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đề nghị các đơn vị lập 

kế hoạch và tham gia hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi 

trường năm 2020, với nội dung chủ yếu như sau: 

1. Phạm vi và thời gian 

a) Phạm vi: Trong toàn ngành 

b) Thời gian: Từ ngày 05/5/2020 đến ngày 30/6/2020 và có thể kéo dài 

đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28/8) và lồng ghép với các sự 

kiện, ngày lễ lớn khác như ngày Môi trường thế giới (05/6). 

2. Các hoạt động chính 

a) Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin, treo 

biểu ngữ, áp phích, …, với mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi 

trường 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. 

b) Tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên các trang mạng xã 

hội; trang web của các trường học 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; các trường học, 

có thể lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung nêu trên 

vào các bài giảng trong các tiết học.  

3. Chủ đề và thông điệp: Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, 

thiếu nước và dịch bệnh. 

- Không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt. 

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

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

xâm nhập mặn. 

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

- Trữ nước hộ gia đình, giải pháp hiệu quả trong mùa khô hạn.  
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- Chung tay vì nước sạch nông thôn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, 

Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. 

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

- Không thể chờ đợi, phải đặt NƯỚC là trung tâm của các kế hoạch hành 

động.  

4. Kết thúc thời gian triển khai thực hiện, đề nghị Phòng Giáo dục và Đào 

tạo các huyện, thành phố, các trường trực thuộc báo cáo, đánh giá kết quả hoạt 

động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 

về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Chính trị, tư tưởng) trước ngày 

25/8/2020./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Lưu VT, CTTT. 

 

KT.   Á  ĐỐC 

P Ó   Á  ĐỐC 

 

 

 

 

Trầ  Đức Lợi 
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