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KẾ HOẠCH
Triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch
và vệ sinh môi trường năm 2022
Thực hiện Công văn số 1857/UBND-KT ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh
Quảng Trị và Công văn số 947/SNN-KHTC ngày 29/4/2022 của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia
Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022, UBND huyện Đakrông xây dựng
kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường với các
nội dung như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
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 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.
2. Yêu cầu
- Vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các
lực lượng vũ trang, đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện tích cực tham gia
các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường;
- Tạo thành phong trào thường xuyên, sâu, rộng trong toàn huyện;
- Tổ chức 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.
II. Thời gian, chủ đề, khẩu hiệu tuyên truyền các hoạt động hưởng
ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2022
1. Thời gian: Thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng: Từ 12/5 đến
19/5/2022 và kéo dài đến Ngày môi trường thế giới 5/6/2022
2. Chủ đề: Chủ đề của Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi
trường năm 2022: "Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp
nước và vệ sinh nông thôn”.
3. Khẩu hiệu tuyên truyền
Các cơ quan, đơn vị và các địa phương tổ chức treo băng rôn với nội dung
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như 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.
III. Tổ chức thực hiện, triển các hoạt động hưởng ứng chính
1. Đối với UBND các xã, thị trấn
- Chọn một địa điểm điển hình để tổ chức mít-tinh phát động điểm với sự
tham gia của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, học sinh và các tầng lớp Nhân
dân; cổ động ra quân tổng vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước.
- Tổ chức tham quan công trình cấp nước và vệ sinh công cộng kết hợp
tuyên truyền vận động cộng đồng bảo vệ môi trường, nguồn nước cũng như
công tác vận hành, quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước có hiệu
quả và bền vững.
- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên loa phóng thanh, treo biểu ngữ, áp
phích, băng rôn với nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường.
- Tổ chức ra quân tu sửa công trình cấp nước, thu gom rác thải tại các bể
chứa nước, đầu nguồn cấp nước; vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống
rãnh, kênh mương; dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình, trường học và trụ sở các cơ
quan.
- Hướng dẫn làm các công trình lọc nước tại gia đình bằng các vật liệu và
hóa chất sẵn có như cát, sỏi, vỏ trấu, phèn chua, CloraminB....
- Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện quan phòng Tài nguyên và
môi trường trước ngày 10/8/2022
2. Đối với các cơ quan, đơn vị, trường học
- Treo băng rôn trước trụ sở cơ quan, trường học, tuyên truyền về Tuần
lễ nước sạch và vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước, sử
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dụng nước tiết kiệm đến cán bộ công chức, viên chức, học sinh.
- Tổ chức ra quân làm vệ sinh trong khuôn viên cơ quan, trường học.
- Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện quan phòng Tài nguyên và
môi trường trước ngày 10/8/2022
3. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan
liên quan tổ chức treo băng rôn vượt đường tại trung tâm thị trấn. Tổ chức kiểm
tra, theo dõi các hoạt động và tham mưu UBND huyện báo cáo tình hình thực
hiện trước 15/8/2022.
IV. Kinh phí thực hiện
- Kinh phí tổ chức tuyên truyền, treo băng rôn, kiểm tra: Từ nguồn kinh
phí sự nghiệp Môi trường năm 2022.
- Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn cân đối ngân sách để
thực hiện các hoạt động ra quân làm vệ sinh, tuyên truyền….
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ nước sạch
và vệ sinh môi trường năm 2022. UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã
thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, các đoàn thể đơn vị trên địa bàn
huyện nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở NN&PTNT, TN&MT;
- CT, Các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;
- UBND các xã, thị trấn;
- CVP, các PVP, CV TNMT;
- Lưu: VT.
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