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KẾ HOẠCH
Triển khai các hoạt động hưởng ứng
Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số
2911/BNN-TCTL ngày 28/4/2020 về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc
gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020; trong bối cảnh dịch bệnh
Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước và ảnh hưởng của biến
đổi khí hậu gây hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, để các hoạt động hưởng
ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2020 trên địa bàn
tỉnh được triển khai một cách thiết thực, đồng bộ, có hiệu quả, đáp ứng chất
lượng cuộc sống ngày càng cao của xã hội; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban,
ngành, đơn vị và địa phương trong tỉnh có kế hoạch triển khai thực hiện hưởng
ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020, với các nội
dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC TUẦN LỄ
QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
1. Mục đích
- Tuần lễ Quốc gia Nước sạch 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.
- Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 với chủ
đề: “Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, xâm nhập mặn và dịch
bệnh”.
- Thông qua hoạt động hưởng ứng này, các ngành chức năng và các địa
phương đề ra chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả
công tác nước sạch và vệ sinh môi trường.
2. Yêu cầu: Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh
môi trường một cách trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, tránh phô trương hình
thức, lãng phí.
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3. Thời gian: Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và
vệ sinh môi trường năm 2020 được tổ chức từ ngày 29/4 đến ngày 30/6/2020
và có thể kéo dài đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28 tháng 8).
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHUNG
- Trên cơ sở điều kiện cụ thể, từng địa phương tổ chức hưởng ứng Tuần lễ
Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường một cách phù hợp, thiết thực và tiết
kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí.
- 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.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ
1. Tất cả các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể và các đơn vị, lực lượng vũ
trang, trường học, các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh,... tổ
chức treo băng rôn hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi
trường (từ ngày 29/4 đến ngày 30/6/2020) và có thể kéo dài đến Chiến dịch làm
cho thế giới sạch hơn (ngày 28/8) tại trụ sở đơn vị theo nội dung các thông điệp
kèm theo.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phát động trong
các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh các trường, tiểu thương
các chợ,... đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh đường phố, ngõ hẽm, cơ quan,
trường học, các chợ… tạo thành đợt hoạt động cao điểm hưởng ứng thực hiện
“Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường”.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cổ động tuyên truyền
bằng xe cổ động tại một số huyện trên địa bàn tỉnh.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể và UBND các
huyện, thị xã, thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra giám sát việc tổ chức các
hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường trên
địa bàn tỉnh.
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- Triển khai các hoạt động xây dựng, quản lý, vận hành, bảo dưỡng các
công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường, bảo đảm cấp nước bền
vững và an toàn; kiểm tra, xử lý đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt.
- Tổ chức cổ động tuyên truyền bằng xe cổ động có Pano, áp phích lưu
động trên các tuyến đường một số huyện trên địa bàn tỉnh; thực hiện phóng sự
về đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường cho vùng hạn hán thiếu nước, rửa
tay bằng nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh Covid-19.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Phối hợp với các cơ quan, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, Chi cục Thủy lợi
tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn về cung cấp nước sạch và
vệ sinh môi trường.
- Chỉ đạo Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Quảng Nam phối hợp
với các địa phương trong việc thu gom, xử lý rác thải, khơi thông cống rãnh,
xử lý các hố nước gây ô nhiễm, nhất là trong các thời điểm ra quân dọn vệ
sinh.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, phòng Tài nguyên và Môi trường
các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ
môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường nghiêm
trọng trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cộng đồng dân cư, các làng
nghề thủ công,...
3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Chỉ đạo phòng Văn hoá - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tổ chức
tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường bằng nhiều hình thức như
treo biểu ngữ, băng rôn, áp phích trên các trục đường chính (theo nội dung
thông điệp kèm theo). Tập trung tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện
thông tin đại chúng, đài phát thanh, truyền hình trong Tuần lễ Quốc gia Nước
sạch và vệ sinh môi trường.
- Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh thực
hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường, các
bãi biển, các khu di tích lịch sử và khu du lịch.
4. Sở Y tế
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình
dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các địa phương trong toàn tỉnh.
- Phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động
người dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khoẻ, giữ gìn vệ sinh môi trường trong
cộng đồng.
- Chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện
tốt việc xử lý rác thải y tế đúng qui định.
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5. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố hướng
dẫn, đôn đốc các trường học treo băng rôn, khẩu hiệu và dành thời gian thích
hợp tổ chức lao động làm vệ sinh toàn trường, các khu vực xung quanh trường
học; tham gia tích cực các hoạt động hưởng ứng tại địa phương một cách phù
hợp; thi tìm hiểu về chủ đề nước sạch và vệ sinh môi trường.
- Xây dựng kế hoạch giáo dục thường xuyên về chương trình nước sạch
và vệ sinh môi trường trong học đường nhằm nâng cao nhận thức về nước sạch
và vệ sinh môi trường.
6. Sở Giao thông vận tải
Chỉ đạo Thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông
- Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, xử lý
nghiêm các phương tiện vận chuyển trên đường giao thông không đảm bảo qui
định để bụi, đất, đá rơi vãi trên đường giao thông gây ô nhiễm môi trường.
7. Sở Xây dựng
Phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác vệ
sinh môi trường tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.
8. Sở Công Thương
Chỉ đạo chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp trên
địa bàn tỉnh tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia
Nước sạch và vệ sinh môi trường tại các cơ sở sản xuất; tiến hành kiểm tra,
giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường, xử lý chất thải ở các khu công
nghiệp; tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên về công tác bảo vệ
môi trường và an toàn vệ sinh lao động.
9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo các phòng, ban, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND cấp xã
phát động các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân viên tham gia tổng dọn vệ
sinh đường phố, ngõ hẽm, cơ quan, nơi làm việc, khai thông cống rãnh, trồng
cây xanh,… hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường; có
kế hoạch tuyên truyền thường xuyên để nâng cao ý thức cho mọi người về bảo
vệ nguồn nước sạch và môi trường tại địa phương.
- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần
lễ Quốc gia Nước sạnh và vệ sinh môi trường, Ngày Môi trường thế giới phù
hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của đơn vị. Đưa hoạt động này ngày
càng sâu rộng đến tận cơ sở, trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của
từng tổ dân cư, khối phố, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hoá ở khu dân cư, xem nội dung sử dụng nước sạch, hố xí hợp vệ
sinh, bảo vệ môi trường là những tiêu chí để công nhận thôn, bản văn hoá, cơ
quan văn hóa, gia đình văn hoá.
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10. Đề nghị Tỉnh đoàn Quảng Nam
Chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc có các hoạt động phù hợp, thiết thực
hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường như huy động
đoàn viên thanh niên ra quân lao động làm vệ sinh, trồng cây xanh ở các khu
vực trung tâm, nơi công cộng, các bãi tắm, công viên, khu vui chơi giải trí,…
11. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thủy
lợi) có kế hoạch tuyên truyền về công tác Nước sạch và vệ sinh môi trường tập
trung trong Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường.
- Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị để kịp thời đưa tin về hoạt
động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường; kỷ niệm
Ngày Môi trường thế giới ở các địa phương trong toàn tỉnh.
V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
1. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo
cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn) trước ngày 28/8/2020.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, tổng hợp và báo cáo
kết quả hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm
2020 về UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày
31/8/2020.
Trên đây là Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc
gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh; yêu cầu Thủ
trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,
thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các cơ sở sản xuất kinh doanh
trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chi cục Thủy lợi;
- Công ty CP MTĐT Quảng Nam;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN.
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Quang Bửu
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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 số:

/KH-UBND ngày
Quảng Nam)

/5/2020 của UBND tỉnh

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,
Tây Nguyên và 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 các kế hoạch hành
động

