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Kính gửi: 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ 

thông có nhiều cấp học; 

- Trung tâm GDTX tỉnh; trung tâm GDNN-GDTX các huyện, 

thị xã, thành phố; 

- Trường CĐSP Đắk Lắk; Trung tâm HTPTGDHN trẻ khuyết tật. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 1846/BGDĐT-GDTC ngày 29/4/2022 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia 

Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2022, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị triển 

khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa 

phương tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và 

học sinh, sinh viên tham hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi 

trường năm 2022 từ ngày 29/4/2022 đến ngày 30/6/2022, có thể kéo dài đến 

ngày môi trường Thế giới 05/6/2022 và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn 

khác như ngày Môi trường Thế giới, các ngày lễ lớn hoặc các ngày lễ hội của 

đại phương… 

2. Chủ đề: “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và 

vệ sinh nông thôn”. 

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng hình thức treo băng rôn, áp 

phích hưởng ứng tại đơn vị theo một trong các thông điệp sau:  

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường 

năm 2022.   

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong việc đảm 

bảo cấp nước hiệu quả, vệ sinh bền vững và thích ứng an toàn với dịch bệnh.  

- Khai thác, vận hành, quản lý công trình cấp nước và vệ sinh bền vững là 

phát huy hiệu quả đầu tư và chống lãng phí.  

- Cấp nước và vệ sinh môi trường bảo đảm an toàn, bền vững, ứng phó 

với biến đổi khí hậu và dịch bệnh. 

- Cộng đồng chung tay bảo vệ, giám sát số lượng và chất lượng nước.  

- Quản lý, bảo vệ công trình cấp nước và vệ sinh là trách nhiệm, quyền lợi 

của mỗi người dân.  



- Tham gia sử dụng nước sạch và đóng phí sử dụng nước đầy đủ là trách 

nhiệm và lợi ích của gia đình và cộng đồng.  

- Bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường là bảo vệ và giữ gìn sức 

khỏe của chính bạn và gia đình .  

- Vì sức khỏe của bạn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước 

sạch.  

4. Tổ chức các hoạt động truyền thông theo hình thức trực tiếp hoặc trực 

tuyến trên trang Web của đơn vị, trường học về mục tiêu, nội dung chương trình 

nước sạch và vệ sinh môi trường trong điều kiện bảo đảm các quy định của 

Chính phủ về an toàn và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhằm giáo dục 

nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, nhân viên, nhà giáo, người 

học, cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường và các công 

trình vệ sinh trường học, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng, chống 

dịch bệnh. Tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh 

viên và cha mẹ học sinh tham gia xây dựng, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các 

công trình nước sạch, làm tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác 

thải… xung quanh trường lớp, nơi công cộng, gia đình và tham gia các hoạt 

động hưởng ứng cùng cộng đồng bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước.  

5. Lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về Nước sạch và Vệ 

sinh môi trường, thực hành rửa tay với xà phòng và nước sạch cho học sinh 

trong các bài giảng trực tiếp, trực tuyến; các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ 

năng sống… 

6. Lập kế hoạch bảo quản, duy trì các hoạt động bảo hành, bảo dưỡng các 

công trình nước sạch, vệ sinh tại cơ quan, đơn vị; tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt 

động của các công trình cấp nước, công trình vệ sinh trong trường học để bảo 

đảm an toàn và kịp thời xử ký các yếu tố gây ảnh hưởng đến sức khỏe của học 

sinh, sinh viên. 

Nhận được Công văn này đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. Kết quả 

thực hiện của các đơn vị báo cáo về Sở GDĐT (qua Email nội bộ phòng Giáo 

dục Trung học – Giáo dục Thường xuyên) trước ngày 05/8/2021 để tổng hợp 

báo cáo Bộ GDĐT./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Vụ GDTC, Bộ GDĐT(để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Các Sở: NN&PTNT, TN&MT, Ytế (để p/h);  

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Các phòng CMNV Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH-GDTX. 

GIÁM  ĐỐC 

 

 

 
 

Phạm Đăng Khoa 
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