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V/v tổ chức hưởng ứng Tuần lễ  

Quốc gia Nước sạch và vệ sinh  

môi trường năm 2020 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

   

  Kính gửi:  

    - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

    - Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Căn cứ Công văn số 1615/BGDĐT-GDTC ngày 11/5/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ 

sinh môi trường năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-SNN ngày 04/5/2020 của Sở nông nghiệp và 

phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum về kế hoạch tổ chức hưởng ứng Tuần lễ 

Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum, 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, các phòng Giáo 

dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý triển khai các 

hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 

2020, cụ thể như sau: 

1. Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng: từ ngày 29/4/2020 đến hết 

ngày 30/6/2020, có thể kéo dài đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 

28/8/2020) và lồng ghép với Ngày Môi trường thế giới 05/6/2020. 

2. Chủ đề và các thông điệp hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ 

sinh môi trường năm 2020 

- Chủ đề hưởng ứng: “Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, 

thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh”. 

- Các thông điệp hưởng ứng: theo phụ lục đính kèm. 

3. Các hoạt động hưởng ứng 

- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện truyền thông của 

đơn vị mình, treo biểu ngữ, áp phích, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về nước sạch 

và vệ sinh môi trường 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.  

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến  trên trang Web của nhà 

trường nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, giáo 

viên, nhân viên và học sinh về nước sạch và vệ sinh môi trường; sử dụng nước 
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sạch, bảo quản công trình nước sạch và vệ sinh, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ 

sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh. 

- Lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh 

môi trường, thực hành rửa tay với xã phòng và nước sạch cho trẻ em, học sinh 

trong các bài giảng trực tiếp và trực tuyến. 

- Huy động đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia xây 

dựng, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình nước sạch và vệ sinh trong 

trường học, có kế hoạch duy trì, bảo dưởng các công trình nước sạch, vệ sinh 

trong trường học. 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục 

và Đào tạo, 22 Nguyễn Thái Học, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (qua 

phòng Giáo dục Trung học, email: phonggdtrh.sokontum@moet.edu.vn), trước 

ngày 31/7/2020 để tổng hợp, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo./.  

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Sở NN&PTNT (biết, phối hợp); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (để biết); 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Lan 
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