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KẾ HOẠCH
Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022
Thực hiện Văn bản số 2435/BNN-TCTL ngày 21/4/2022 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ
sinh môi trường năm 2022.
Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, Ủy
ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch triển khai hưởng ứng Tuần lễ
Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022, cụ thể như sau:
I. Mục đích, ý nghĩa
Nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của hộ 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 quản lý khai thác, vận hành công trình cấp
nước và vệ sinh nông thôn an toàn, bền vững để bảo vệ sức khỏe, phòng chống
dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền
vững. Mặt khác, kêu gọi người dân cùng hành động để người dân có đủ và dùng
nước sạch một cách hiệu quả, đảm bảo vệ sinh và thực hành tốt vệ sinh cá nhân,
phòng chống dịch bệnh.
II. Chủ đề và thời gian tổ chức hưởng ứng
- Chủ đề hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường
năm 2022 là: “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và
vệ sinh nông thôn” . Các thông điệp chính có phụ lục đính kèm.
- Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng: Từ ngày 5/5/2022 đến ngày
12/5/2022, có thể kéo dài đến ngày môi trường Thế giới 5/6/2022 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 địa phương…
III. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Các hoạt động cần tuân thủ chặt chẽ các quy định của Chính phủ, địa
phương về an toàn và phòng chống dịch bệnh Covid-19.
- 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.
- Tổ chức các chiến dịch truyền thông theo hình thức trực tiếp hoặc trực
tuyến nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử
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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 tiếp hoặc trực tuyến.
- Tổ chức các đợt đánh giá, kiểm tra hoạt động của các công trình cấp
nước; đẩy mạnh đầu tư, xây dựng, kiểm tra nhà vệ sinh công cộng; vận động
người dân xây dựng công trình cấp nước và vệ sinh hộ gia đình an toàn.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và PTNT
Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các nội dung của Kế hoạch
này. Tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô tại các huyện, thị xã, thành phố
trong thời gian trọng điểm thực hiện Tuần lễ. Tổng hợp kết quả thực hiện Tuần
lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường trong phạm vi toàn tỉnh báo cáo
Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh theo quy định.
2. Sở Văn hóa Thể thao
Chỉ đạo các đơn vị ngành dọc thực hiện treo băng zôn, khẩu hiệu, panô,
áp phích tuyên truyền ở những nơi công cộng, đường phố chính và các điểm tập
trung dân cư trên địa bàn các huyện, thành phố. Phát động các nội dung hưởng
ứng tuần lễ tới các cán bộ công chức, viên chức; Tổng vệ sinh, thu gom rác thải
xung quanh cơ quan đơn vị.
3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh và
Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố
Tổ chức xây dựng phóng sự, tăng thời lượng phát sóng đưa tin, bài viết về
kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ của các địa phương trong
tỉnh. Chủ động xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về bảo vệ nguồn nước,
sử dụng nước tiết kiệm, nộp tiền sử dụng nước đúng quy định gắn với việc quản
lý và bảo vệ công trình bền vững tại cộng đồng, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ
sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, gắn
với việc phòng chống dịch bệnh Covid-19.
4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn
thể và các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo trong tổ chức trực thuộc từ tỉnh đến cơ sở treo băng zôn, khẩu
hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền về Tuần lễ. Phát động các nội dung hưởng
ứng Tuần lễ tới các cán bộ công chức, viên chức và người lao động; tổng vệ sinh
thu gom rác thải xung quanh cơ quan, đơn vị.
5. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ bám sát chủ đề, đảm bảo tiết
kiệm, thiết thực và hiệu quả 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.
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- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện treo băng zôn, khẩu hiệu, pa nô,
áp phích tuyên truyền để hưởng ứng Tuần lễ (trong suốt thời gian từ ngày
5/5/2022 đến hết ngày 10/6/2022). Tổng vệ sinh, thu gom rác thải, chất thải có
nguy cơ làm ô nhiễm nguồn nước, ô nhiểm môi trường khu vực trụ sở cơ quan,
đơn vị.
- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn: Tuyên truyền rộng rãi để người
dân tham gia hưởng ứng với các hoạt động thiết thực như: Tổ chức duy tu, phát
dọn vệ sinh các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, 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.
- Cung cấp thông tin cho báo, đài để kịp thời đưa tin về kết quả triển khai
các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ của địa phương.
V. Báo cáo kết quả thực hiện
UBND các huyện, thành phố và các Sở, ban ngành, đoàn thể gửi báo cáo
tổng hợp về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Thủy lợi) đồng thời gửi bản
mềm vào địa chỉ chicuctl-snnptnt@laocai.gov.vn trước ngày 20/6/2022 để báo
cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp & PTNT theo quy định.
Đây là nhiệm vụ hằng năm có ý nghĩa thiết thực, UBND tỉnh yêu cầu các
cơ quan đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai, hiệu
quả các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban KTNS, Ban Dân tộc HĐND tỉnh;
- Các Tổ chức xã hội nghề nghiệp;
- Các Sở, ban, ngành, thuộc UBND tỉnh;
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp TW trên địa bàn tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, TH1, TNMT2, NLN1,3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Quốc Khánh
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THÔNG ĐIỆP HƯỞNG ỨNG
TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2022
(Kèm theo Kế hoạch số

/KH-UBND, ngày

/5/2022 của UBND tỉnh Lào Cai)

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm
2022.
2. 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.
3. 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.
4. Cấp nước và vệ sinh môi trường bảo đảm an toàn, bền vững, ứng phó với biến
đổi khí hậu và dịch bệnh.
5. Cộng đồng chung tay bảo vệ, giám sát số lượng và chất lượng nước.
6. Quản lý, bảo vệ công trình cấp nước và vệ sinh là trách nhiệm, quyền lợi của
mỗi người dân.
7. 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.
8. Bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường là bảo vệ và giữ gìn sức khỏe
của chính bạn và gia đình.
9. Vì sức khỏe của bạn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch.

