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KẾ HOẠCH
Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường
năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Căn cứ công văn số 2645/BNN-TCTL ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Bộ
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 2018;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn
Thanh Hùng về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh tại
công văn số 571/VPUBND-KTN ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Ủy
ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp,
Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động
hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Huy động các Ban, Ngành, Đoàn thể và cộng đồng dân cư tích cực hưởng
ứng, có việc làm thiết thực, cụ thể nhằm chung tay giữ gìn, tạo nguồn nước sạch,
cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh.
- Nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng về bảo vệ môi trường
ứng phó với rủi ro, thiên tai, biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh
môi trường nông thôn. Làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức mọi người dân đối
với công tác bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, góp phần làm thay đổi
chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn, đặc biệt là trẻ em - thế hệ
tương lai của đất nước.
II. NỘI DUNG
1. Chủ đề:
Chủ đề hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm
2018: “Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”.
2. Các hoạt động chính:
Tùy vào tình hình thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị và địa phương, đề nghị
các đơn vị có kế hoạch cụ thể, triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần
lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018 trên địa bàn tỉnh với các
hoạt động chính như sau:
- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước về nước sạch vệ sinh môi trường; phổ biến rộng rãi trên các phương
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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 trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức các chiến dịch truyền thông thông qua các hoạt động của Đoàn,
Hội, Đội, trường học,… để vận động, giáo dục cộng đồng tham gia các hoạt
động bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, nâng cao nhận thức, thay đổi hành
vi của cộng đồng về nước sạch và giữ gìn vệ sinh bằng các hình thức tọa đàm,
biểu diễn văn nghệ, thi viết, vẽ tranh, ảnh cổ động,…
- Ra quân tu sửa công trình cấp nước, dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình và
địa bàn công cộng.
- Huy động toàn dân làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng
nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Đảm bảo nước sạch và
vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”.
- Tiến hành các hoạt động kiểm tra các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn
tỉnh nhằm kiểm soát tình hình ô nhiễm môi trường từ các bãi rác; kiểm tra các vùng
nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh để giám sát việc xả nước thải từ các vùng nuôi; kiểm
tra các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh nhằm kiểm
soát tình trạng xả nước thải, rác thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến chất
lượng nguồn nước.
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ
trên địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật, xả
nước thải gây ô nhiễm môi trường.
3. Các khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước
sạch và Vệ sinh môi trường
- Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường.
- Đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng.
- Xử lý, trữ nước và sử dụng nước an toàn hộ gia đình góp phần bảo vệ
sức khỏe của con bạn, chính bạn và gia đình bạn.
- Sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần phòng chống suy
dinh dưỡng, cải thiện chiều cao của trẻ em.
- Hãy để cho trẻ em được phát triển trong môi trường văn minh với nguồn
nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.
- Rửa tay với xà phòng và nước sạch trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, để
phòng ngừa bệnh tiêu chảy và chân tay miệng cho trẻ.
- Thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch để bảo vệ bạn, con
bạn và gia đình bạn khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần xây dựng nông thôn mới.
- Sử dụng nước tiết kiệm – Hiệu quả là bạn đã chia sẻ cơ hội cho mọi người.
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- Hãy chung tay bảo vệ nguồn nước và môi trường trước khi quá muộn;
- Rác là nguồn gây ô nhiễm - Hãy làm sạch rác ở mọi nơi;
- Mỗi người, mỗi ngày hãy làm một việc tốt để giữ gìn vệ sinh môi trường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị các Sở, Ban, Ngành
1.1. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan tổ chức các hoạt động
tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể nhân dân về tầm quan trọng của Nước sạch
và vệ sinh môi trường nông thôn đối với sức khỏe cộng đồng.
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành các hoạt động kiểm
tra các vùng nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh để giám sát việc xả nước thải từ các
vùng nuôi.
- Chỉ đạo Chi cục Thủy sản rà soát, quản lý các vùng nuôi thủy sản trên địa
bàn tỉnh, kiểm soát diện tích các vùng nuôi thủy sản theo quy hoạch, có biện pháp
xử lý đối với các vùng nuôi thủy sản ngoài quy hoạch.
- Chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức
các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi
trường (thay cho mít tinh) với sự tham gia của cộng đồng nhằm tuyên truyền,
phổ biến về tầm quan trọng của việc cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường
nông thôn đối với sức khỏe cộng đồng.
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, kiểm
tra công tác quản lý vận hành, chất lượng nước cấp tại các công trình cấp nước
trên địa bàn tỉnh; tổ chức làm vệ sinh, bảo dưỡng sửa chữa các máy móc thiết bị,
hệ thống cấp và thu nước... đảm bảo cấp nước liên tục và đạt theo quy chuẩn của
Bộ Y tế.
1.2. Đề nghị Sở Y tế
- Chỉ đạo hệ thống Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở
y tế tổ chức các hoạt động truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường đối
với sức khoẻ cộng đồng.
- Chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát chất lượng nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung nông thôn
đảm chất lượng theo quy định; thực hiện kiểm tra duy tu, bảo dưỡng các công
trình cấp nước, vệ sinh Trạm y tế.
1.3. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo và các Trường: Đại học Đồng Tháp,
Cao đẳng Y tế, Cao đẳng cộng đồng
Triển khai các hoạt động truyền thông Chương trình Nước sạch và vệ sinh
môi trường năm 2018, chú trọng tổ chức các hoạt động thiết thực để thu hút sự
tham gia, tuyên truyền trong đội ngũ giáo viên, giáo dục sinh viên, học sinh
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nâng cao ý thức về tầm quan trọng của nước sạch và vệ sinh môi trường đối với
sức khỏe cộng đồng; lồng ghép vào các buổi ngoại khóa tuyên truyền nước sạch
và vệ sinh môi trường gắn với vệ sinh cá nhân.
1.4. Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Sở Thông tin – Truyền
thông
Bố trí lịch phát sóng phù hợp, đưa tin phổ biến về Tuần lễ quốc gia Nước
sạch và Vệ sinh môi trường theo chủ đề năm 2018, đưa tin về các hoạt động
hưởng ứng diễn ra trong toàn tỉnh.
2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị
- xã hội
- Tiếp tục nhân rộng và phát triển các mô hình tiên tiến về bảo vệ môi
trường, cung cấp nước sạch, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; Đẩy mạnh công tác
tuyên truyền nhằm huy động sự tham gia rộng rãi của cả hệ thống chính trị, tổ
chức cộng đồng và từng người dân, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường,
giữ gìn vệ sinh và bảo vệ nguồn nươc sạch;
- Tổ chức các ngày hội ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu
gom rác thải; các chiến dịch truyền thông thông qua các hoạt động của Đoàn, Hội,
Đội để giáo dục, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về nước
sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài
nguyên thiên nhiên, phát triển bền vững.
- Tích cực tham gia phát hiện, tố giác, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp
luật về vệ sinh môi trường, bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ môi trường.
3. Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố
- Tổ chức các hoạt động thiết thực, có hiệu quả về chủ đề hưởng ứng Tuần
lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018, trong đó chú trọng đến
việc xử lý rác thải nông thôn; tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về
việc sử dụng nước sạch, thực hành tốt công tác xử lý nước và trữ nước an toàn
hộ gia đình, bảo vệ công trình cấp nước, công trình vệ sinh công cộng, thực hiện
tốt việc vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh chung vì một môi trường xanh - sạch - đẹp.
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ sở
chăn nuôi ở điạ phương; quản lý, kiểm soát tình trạng xả nước thải, rác thải ảnh
hưởng đến chất lượng nguồn nước và gây ô nhiễm môi trường.
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị
trên địa bàn tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải,...
phát động phong trào nhân dân cùng chung tay tham gia xây dựng, sửa chữa,
nâng cấp và bảo vệ các công trình cấp nước, công trình vệ sinh; hướng dẫn các
biện pháp tiêu hủy, xử lý các nguồn chất thải, nước thải giảm thiểu nguy cơ gây
ô nhiễm môi trường.
IV. THỜI GIAN, KINH PHÍ THỰC HIỆN
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1. Thời gian triển khai: Từ nay đến ngày 15/5/2018, có thể kéo dài đến
ngày Môi trường Thế giới 05/6/2018 và lồng ghép với các hoạt động lễ hội của
địa phương.
2. Kinh phí: Tùy vào điều kiện và tình hình thực tế mỗi đơn vị, địa phương,
đề nghị các cơ quan, đơn vị tự cân đối nguồn kinh phí đã được cấp trong năm 2018
tổ chức triển khai các hoạt động.
V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Nhằm tổng hợp kết quả và báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng thời gian quy định, Sở Tài nguyên và Môi
trường đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Phòng Tài nguyên và Môi trường
các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo kết quả hoạt động hưởng ứng Tuần lễ
quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018 gửi về Sở Tài nguyên và
Môi trường trước ngày 30/5/2018 bằng văn bản và hộp thư điện tử:
phongdtm.ccbvmt@gmail.com.
Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Chi cục Bảo vệ môi trường (qua Phòng
Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường, điện thoại: 02773.878236 gặp bà
Nguyễn Lê Thụy Nhã Phương để được hướng dẫn cụ thể).
Trên đây là kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh
môi trường năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường, kính gửi các Quý cơ
quan, đơn vị được biết và triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế,
Giáo dục và Đào tạo; Sở TT –TT;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh;
- BCH Đoàn thanh niên tỉnh;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
- Các trường: ĐH Đồng Tháp, Cao đẳng
Cộng đồng, Cao đẳng Y tế;
- Phòng TN&MT 12 huyện thị;
- Lưu: VT, CCBVMT. phl.25.
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