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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Bắc Giang ngày 28 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Hiệu trưởng trường MN, TH, THCS thành phố Bắc Giang
Thực hiện Công văn số 489/SGDĐT-GDMN ngày 26/4/2021 của Sở GD&ĐT
Bắc Giang về việc hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường
năm 2021, Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện một số nội dung sau:
1. Phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường
năm 2021, thời gian: Từ ngày 29/4/2021 đến ngày 30/6/2021, có thể kéo dài đến
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28 tháng 8) và lồng ghép với các sự kiện
và ngày Lễ lớn khác như Ngày Môi trường thế giới, ngày Lễ lớn 30/4 và 1/5.
2. Chủ đề hưởng ứng: “Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước sạch
và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”
3. Các hoạt động hưởng ứng:
- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện truyền thông của nhà
trường về về mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi
trường năm nay nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm về sử dụng, bảo quản
công trình nước sạch, giữ gìn vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống
dịch bệnh, góp phần thay đổi hành vi của cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà
trường. 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 phù hợp.
- Tổ chức ra quân, huy động đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh
tham gia tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải ở trong và xung quanh
khu vực trường học. Có kế hoạch bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời các công
trình nước sạch, vệ sinh đã bị hỏng. Tăng cường giáo dục thực hành rửa tay với xà
phòng và nước sạch cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục.
- Truyền thông rộng rãi nội dung của thông điệp về Tuần lễ nước sạch và vệ
sinh môi trường trên hệ thống loa truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu và website của
trường (nội dung thông điệp kèm theo)
Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- LĐ, CV phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT.
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THÔNG ĐIỆP HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH
VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2021
(Kèm theo Công văn số 184 /GDĐT ngày 28 /4/2021 của Phòng GD&ĐT)
1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021.
2. Nước sạch và vệ sinh mang lại cuộc sống, sức khỏe cho tất cả mọi người.
3. Đảm bảo đủ nước sạch cho người dân vùng bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm
nhập mặn.
4. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh.
5. Sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường vì một Việt Nam khỏe mạnh.
6. Nước là tài nguyên hữu hạn hãy sử dụng nước một cách tiết kiệm, hiệu quả vì một
tương lai bền vững
7. Cộng đồng chung tay bảo vệ và giám sát chất lượng nguồn nước.
8. Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta.
9. Mỗi người, mỗi ngày hãy làm một việc tốt để giữ gìn vệ sinh môi trường

