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Số: 510 /SGDĐT-GDMN
V/v hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước

Bắc Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

sạch và Vệ sinh môi trường năm 2022

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thực hiện Công văn số 1771/UBND-KTN ngày 24/4/2022 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi
trường năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị phòng GD&ĐT các
huyện, thành phố (chỉ đạo các trường MN, TH, THCS, TH&THCS), các đơn vị trực
thuộc Sở GD&ĐT triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm
2022, thời gian: Từ ngày 29/4/2022 đến ngày 6/5/2022, khuyến khích kéo dài đến Ngày
Môi trường thế giới 5/6/2022, lồng ghép với các sự kiện và ngày Lễ 30/4 và 1/5.
2. Chủ đề hưởng ứng: “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình
cấp nước và vệ sinh nông thôn”.
3. Các hoạt động hưởng ứng:
- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện truyền thông của cơ quan,
đơn vị, 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).
Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, GDMN.
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THÔNG ĐIỆP HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA
NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2022
(Kèm theo Công văn số
/SGDĐT-GDMN ngày 26/4/2022 của Sở GD&ĐT)
1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường
năm 2022.
2. Quản lý, bảo vệ công trình cấp nước và vệ sinh là trách nhiệm, quyền lợi
của mỗi người dân.
3. Cấp nước và vệ sinh môi trường bảo đảm an toàn, bền vững, ứng phó với
biến đổi khí hậu và dịch bệnh
4. 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
5. Bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường là bảo vệ và giữ gìn sức
khỏe của chính bạn và gia đình
6. Vì sức khỏe của bạn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước
sạch.

