
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 

 

Số: 100 /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bắc Sơn, ngày18 tháng 4 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức phát động hƣởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nƣớc sạch  

và Vệ sinh môi trƣờng năm 2019  

 

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-SNN ngày 17/4/2019, Kế hoạch tổ chức phát 

động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 của 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn. Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Sơn xây 

dựng kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 

2019 (Sau đây gọi tắt là "Tuần lễ") với những nội dung cụ thể sau: 

I. CHỦ ĐỀ HƢỞNG ỨNG “TUẦN LỄ”: “Cấp nước an toàn vì sức khỏe 

cộng đồng” 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy nội lực của cộng 

đồng đối với việc xây dựng, sử dụng và bảo vệ công trình cấp nước sạch, công trình 

vệ sinh và cải thiện môi trường sống, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần nâng 

cao chất lượng cuộc sống, từng bước làm thay đổi hành vi trong việc sử dụng nước 

sạch và thực hành vệ sinh, xây dựng ý thức tự giác tiết kiệm trong sử dụng nước, ý 

thức giữ gìn, bảo vệ công trình, bảo vệ nguồn nước bằng cách không vứt chất thải 

xuống nguồn nước, chăn thả gia súc xa nguồn nước, xây dựng các công trình vệ 

sinh gia đình, giữ gìn vệ sinh thôn xóm. 

- Các hoạt động phải đảm bảo tính thường xuyên liên tục; tổ chức nhiều hoạt 

động cụ thể, thiết thực có hiệu quả; tạo phong trào thi đua sôi nổi trong nhân dân, 

thanh thiếu niên, học sinh... tham gia ra quân tổng vệ sinh, sửa chữa bảo dưỡng 

công trình cấp nước sinh hoạt, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 01/5 và 

19/5…; tiếp tục phát động phong trào hướng tới “Ngày môi trường thế giới 

05/6/2019” tạo thành một phong trào sâu rộng trong quần chúng nhân dân trong 

việc sử dụng, giữ gìn nguồn nước và vệ sinh môi trường gắn với phong trào xây 

dựng nông thôn mới; xây dựng, cải tạo nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt, 

công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế; Đẩy mạnh công tác thu gom, xử lý 

chất thải, rác thải, nước thải, cải tạo cảnh quan môi trường, phòng chống dịch bệnh. 

- Nhằm nâng cao tỷ lệ về số người  được sử dụng nước hợp vệ sinh , nâng tỷ 

lệ số người sử dụng nước hợp vệ sinh đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Bộ Y tế ; 

nâng tỷ lệ số hộ có nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, đẩy mạnh xây dựng 

các hố thu gom rác thải, chất thải gia súc..., cải thiện môi trường, nâng cao chất 

lượng sống, giảm thiểu bệnh tật; tạo sự chuyển biến nhận thức, nâng cao hiểu biết, 

trách nhiệm, sự tham gia và 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 cung 

cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng. 
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- Tăng cường công tác quản lý, khai thác công trình cấp nước sau đầu tư, 

kiểm tra chất lượng công trình, kiểm soát chất lượng nước và sự tham gia của cộng 

đồng trong quá trình quản lý vận hành công trình cấp nước sạch; huy động nguồn 

lực từ các tổ chức, thành phần xã hội tham gia thực hiện chương trình. Nâng cao vai 

trò trách nhiệm của các cấp các ngành và nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân đối 

với công tác nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, tăng cường quản lý khai 

thác các công trình cấp nước và vệ sinh hiệu quả, bền vững.  

- Qua các hoạt động phong trào nhằm tăng cường công tác đoàn kết tập hợp 

mọi tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước, tham gia bảo vệ công 

trình cấp nước, bảo vệ  môi trường, sử dụng công trình cấp nước có hiệu quả và bền 

vững, tiết kiệm tài nguyên nước, chia sẻ nguồn nước hợp lý trong cộng đồng dân cư. 

Góp phần thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Chương trình nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và nội dung Tuần lễ 

Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường; vai trò trách nhiệm của các cấp, các 

ngành, các tập thể, cá nhân trong việc xây dựng, giữ gìn, bảo vệ các công trình cấp 

nước và vệ sinh môi trường nông thôn. 

- 100% các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện 

xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện “Tuần lễ”. 

- Phấn đấu 100% các xã có công trình cấp nước sinh hoạt rà soát kiểm tra, 

thành lập được một hình thức quản lý công trình phù hợp với điều kiện thực tế của 

địa phương
1
. 

- Phấn đấu 80% - 100% các hộ gia đình, 100% cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ 

trang, cơ sở y tế, trường học tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia 

Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019” phù hợp điều kiện địa phương, cơ 

quan, đơn vị mình. 

III. THÔNG ĐIỆP HƢỞNG ỨNG. (Có phụ lục kèm theo)  

IV. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH HƢỞNG ỨNG “TUẦN LỄ” 

Hoạt động cụ thể: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia 

Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019” trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, 

tránh phô trương hình thức, lãng phí.   

1. Đối với các công trình cấp nƣớc sinh hoạt 

- Tất cả các xã, thị trấn tổ chức ra quân “Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ 

sinh môi trường” năm 2019, phát động toàn dân tham gia làm vệ sinh, sửa chữa, cải 

tạo, làm mới các công trình cấp nước sinh hoạt và cập nhật thực hiện Bộ chỉ số theo 

dõi và đánh giá nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn.  

- Mỗi đơn vị xã, thị trấn lựa chọn 01 địa điểm, công trình nước sạch điển hình 

để tổ chức hoạt động điểm của hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia Nước sạch 

và vệ sinh môi trường năm 2019” trên địa bàn xã. 

                                           
       

1
 Ra Quyết định thành lập Ban quản lý nước của xã, Tổ quản lý nước của thôn, hoặc ra Quyết định giao Hợp tác xã quản lý ( nếu có).  
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- Kiểm tra đánh giá các hoạt động cung cấp nước sinh hoạt tại tất cả các xã. 

Tổ chức giám sát đánh giá thực hiện Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn, hiệu quả sử dụng của công trình được xây dựng bằng tất cả các nguồn 

vốn khác nhau, có biện pháp tăng cường quản lý, bảo trì và phát huy hiệu quả sử 

dụng của công trình; cập nhật thực hiện Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá nước sạch vệ 

sinh môi trường nông thôn. 

2. Đối với công tác vệ sinh môi trƣờng 

- Phổ biến các giải pháp công nghệ đơn giản để xử lý phân, nước thải, rác 

thải, hướng dẫn các biện pháp tiêu huỷ gia súc, gia cầm chết do dịch bệnh không 

gây ô nhiễm môi trường nhằm tránh nguy cơ truyền bệnh từ gia súc sang người. 

- Kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình vệ sinh như nhà tiêu, chuồng trại 

theo Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn. 

- Tổ chức lực lượng quần chúng tập trung giải quyết dứt điểm những tụ điểm 

tồn đọng phân, nước thải, rác thải trong địa bàn, cải tạo hoặc xây mới những nơi 

chứa, xử lý chất thải, nạo vét khơi thông hoặc làm mới cống rãnh thoát nước trong 

khu dân cư. Tổ chức trồng thêm cây xanh tại nơi công cộng, ven đường giao thông, 

tại cơ quan công sở, khu tập thể và hộ gia đình. 

3. Đối với công tác thông tin tuyên truyền 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện; tuyên 

truyền cổ động trực quan (panô, áp phích, băng zôn,…) tại nơi công sở, nơi công 

cộng, những tuyến giao thông chính.  

- Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia 

Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019”, thực hiện tổng vệ sinh nguồn nước, 

đường làng ngõ xóm xây dựng nếp sống vệ sinh gia đình văn hoá gắn với phong 

trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kịp thời đưa tin 

những phản ánh hoạt động, biểu dương người tốt việc tốt, phê phán những việc làm 

xấu ảnh hưởng tới nguồn nước và môi trường sinh thái, thiếu trách nhiệm trong tuần 

lễ nới riêng và trong công tác Nước sạch và Vệ sinh môi trường nói chung, hoạt 

động này được thực hiện trong tuần lễ và duy trì trong cả năm. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua các hoạt động của đoàn 

thanh niên, trường học, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương nhằm nâng cao 

nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh trong khuôn khổ nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn bằng nhiều hình thức như toạ đàm, biểu diễn văn nghệ, sáng tác 

bài hát, thi văn thơ, viết vẽ... 

- Các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn, tuyên truyền vận động cán bộ, 

công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh và các tầng lớp nhân 

dân tích hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019” 

bằng các việc làm cụ thể như thực hiện tổng vệ sinh nguồn nước, vệ sinh môi 

trường đường làng, ngõ xóm, trụ sở cơ quan đơn vị, trường học, các công trình công 

cộng, xây dựng nếp sống vệ sinh gia đình văn hoá gắn với phong trào “Cấp nước an 

toàn vì sức khỏe cộng đồng" và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh” nhằm tạo khí thế và động viên mọi người tích cực hưởng ứng 

“Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019”. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian triển khai thực hiện 

Tập trung phát động phong trào ra quân hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia Nước 

sạch và vệ sinh môi trường năm 2019” từ ngày 15/4 đến 15/5/2019, duy trì đến hết 

ngày Môi trường thế giới 05/6/2019 (có thể lồng ghép với các hoạt động nhân các 

ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 19/5,…); thực hiện định kỳ hằng tháng nhằm đảm bảo duy trì 

các hoạt động vệ sinh môi trường, bảo quản giữ gìn nguồn nước đạt hiệu quả cao. 

2. Phân công nhiệm vụ 

2.1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Là cơ quan thường trực chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi 

trường, các đơn vị liên quan đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung “Đối 

với các công trình cấp nước sinh hoạt” để tổ chức hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ 

quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019” trên địa bàn huyện.  

- Giúp Uỷ ban nhân dân huyện theo dõi, kiểm tra và tổng hợp kết quả các 

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

2019” trên địa bàn huyện. 

2.2. Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng 

- Phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các xã tổ 

chức đôn đốc, hướng dẫn thực hiện nội dung “Đối với công tác vệ sinh môi 

trường” để tổ chức hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ” của huyện. 

- Kiểm tra đôn đốc các xã tổ chức thực hiện các nội dung thuộc tiêu chí Môi 

trường gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. 

2.3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện 

Tăng cường thời lượng tuyên truyền về các nội dung hoạt động hưởng ứng 

“Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019” trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, đưa tin, bài và phát các chuyên đề về vấn “Tuần lễ quốc 

gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019”. Thời gian tuyên truyền về “Tuần 

lễ” thực hiện từ 15/4 đến hết ngày 05/6/2019; tuyên truyền về công tác nước sạch và 

vệ sinh môi trường thực hiện thường xuyên trong năm. 

2.4. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Xây dựng kế hoạch hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi 

trường năm 2019”, chỉ đạo đến tất cả các trường học trên địa bàn tổ chức cho các 

hoạt động thu dọn vệ sinh tại trường, lớp và tham gia các hoạt động hưởng ứng 

cùng cộng đồng bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước. 

2.5. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Tăng cường kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản 

xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn, đồng thời với công tác kiểm tra phối hợp 

tuyên truyền việc giữ gìn vệ sinh nguồn nước, giữ gìn vệ sinh an toàn trong chế biến 

thực phẩm… 

2.6. Thủ trƣởng các cơ quan, đơn vị 

Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn chỉ đạo đơn vị mình thực hiện tốt “Tuần lễ 

quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019”. Tổ chức treo băng zôn có 
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các thông điệp hưởng ứng “Tuần lễ” tại trụ sở cơ quan, đơn vị trong thời gian từ 

15/4 đến hết ngày 05/6/2019. 

2.7.  Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể huyện 

 Phối hợp với chính quyền và các cơ quan đơn vị triển khai đồng bộ, tạo ra 

phong trào toàn dân tham gia giữ gìn bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường. 

2.8. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ 

quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019” như tổ chức treo băng zôn, 

biểu ngữ, pa nô, áp phích với các thông điệp hưởng ứng tại trụ sở cơ quan và những 

nơi tập trung đông dân cư; tuyền truyền về “Tuần lễ” trên hệ thống loa truyền thanh 

của xã, thị trấn để toàn dân nắm được và hưởng ứng thực hiện. Thời gian tuyên 

truyền về “Tuần lễ” thực hiện từ 15/4 đến hết ngày 05/6/2019; tuyên truyền về công 

tác nước sạch và vệ sinh môi trường thực hiện thường xuyên năm. 

- Các xã lựa chọn 01 địa điểm, công trình nước sạch điển hình để tổ chức hoạt 

động điểm của hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi 

trường năm 2019” với sự tham gia của các đoàn thể, chính quyền, các trường học 

và nhân dân, ra quân tổng vệ sinh nguồn nước, bể nước, công trình nước đầu nguồn, 

bảo dưỡng các công trình cấp nước sinh hoạt, công trình vệ sinh tại hiện trường 

công trình cấp nước, vệ sinh công cộng nhằm quản lý, bảo vệ công trình có hiệu quả 

và bền vững.  

- Chỉ đạo thôn bản, khối phố tổ chức vận động nhân dân thực hiện dọn dẹp vệ 

sinh nguồn nước, công trình cấp nước sinh hoạt và tổng vệ sinh môi trường trên địa 

bàn thôn bản, khối phố nơi sinh sống tạo cảnh quan môi trường Xanh - Sạch - Đẹp. 

3. Công tác thông tin báo cáo 

Kết thúc “Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019”, đề 

nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả hoạt động hưởng 

ứng “Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019” về Ủy ban 

nhân dân huyện qua phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bản mềm gửi về 

địa chỉ email : longthi90@gmail.com) trước ngày 06/6/2019 để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Dƣơng Trần Huy 
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THÔNG ĐIỆP 

Hƣởng ứng Tuần lế Quốc gia Nƣớc sạch và Vệ sinh Môi trƣờng 2019 
(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày        tháng 4 năm 2019 của UBND huyện Bắc Sơn) 

 

 

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi 

trường. 

2. Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng. 

3. Toàn dân chung tay thực hiện cấp nước an toàn vì một cuộc sống 

tốt đẹp hơn. 

4. Xử lý, trữ và sử dụng nước an toàn hộ gia đình vì sức khỏe của 

chính bạn và gia đình. 

5. 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. 

6. Thu gom, xử lý chất thải, rác thải vì xóm làng xanh-sạch-đẹp. 

7. Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường vì chất lượng cuộc sống. 

 

./. 
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                                                     NỘI DUNG  
Mẫu yêu cầu  báo cáo kết quả thực hiện hƣởng ứng 

 Tuần lễ  Quốc gia Nƣớc sạch  và Vệ sinh môi trƣờng năm 2019 
 

Thực hiện kế hoạch số        /KH-UBND ngày     tháng    năm 2019 của UBND huyện 

Bắc Sơn, về Tổ chức phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi 

trường năm 2019. 

1. Đơn vị Báo cáo:..................................................................................... 

2. Kết quả thực hiện: 

a. Tổ chức lế phát động hưởng ứng " Tuần lễ": Địa điểm: .......................... Số người 

tham gia:...................... 

b. Tổ chức ra quân  thực hiện Đối với các công trình cấp nước sinh hoạt: 

+ Số lượng công trình được thực hiện duy tu bảo dưỡng, nạo vét, phát dọn vệ sinh : 

....,  đạt….. %/   công trình có trên địa bàn. 

+ Số người tham gia: ..............      lượt người  

+ Phát dọn:  ...............    m
2
 

+ Nạo vét, khơi thông: ...................    m
3
 

+ Tu sửa các hạng mục khác của công trình cấp nước tập trung: ................ 

+ Đảm bảo cấp nước từ công trình cấp nước tập trung cho số người:.... người. 

+ Số hộ tự tu sửa, vệ sinh công trình cấp nước hộ gia đình: .................. hộ. 

+ Số hộ không hưởng ứng, không tham gia:.................................. 

+ Hình thức quản lý công trình cấp nước tập trung:  

Cộng đồng quản lý:  ....  ? công trình/tổng số công trình của địa phương . 

Tổ ( Ban quản lý):   ....... ? công trình/tổng số công trình của địa phương. 

Không có hình thức quản lý:  ..............  

Số tiền thu phí sử dụng nước từ các hộ dân dùng nước từ các công trình cấp nước tập 

trung: ..............đồng/m3 ( Nếu có) 

c. Đối với công tác vệ sinh môi trường. 

+ Phát quang đường làng ngõ xóm: .................... m2. 

+ Nạo vết, khơi thông  cống rãnh thoát nước: .................... m3 

+ Số công trình vệ sinh (Hố xí) được cải tạo, nâng cấp tu sửa đạt yêu cầu vệ sinh theo 

tiêu chuẩn của Bộ y tế: .......................công trình 

+ Số công trình chuồng trại chăn nuôi được cải tạo, tu sửa, nâng cấp đảm bảo vệ sinh 

theo Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông 

thôn:...............công trình 

+ Số tụ điểm rác thải gây ô nhiễm, mất mỹ quan được giải toả: .............điểm. 

+ Tổng số người hưởng ứng, tham gia thực hiện:.......................người 

+ Số cây xanh được trồng trong đợt hưởng ứng " Tuần lễ":................cây. 

d. Công tác thông tin tuyên truyền: 

+ Treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, phát tờ rôi hưởng ứng "Tuần lễ":.. 

+ Số lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng:.........lượt. 

+ Các hoạt động truyền thông của các tổ chức đoàn thể hưởng ứng " Tuần lễ":..... 

+ Thực hiện chiến dịch truyền thông của Đòan  thanh niên, nhà trường về thay đổi 

hành vi của cộng đồng về nước sạch và VSMTNT:....................... 

+ Các hình thức tổ chức toạ đàm, biểu diễn văn nghệ, thi viết vẽ về chủ để " Tuần 

lễ".......... 

3. Đánh giá kết quả thực hiện hƣởng ứng "Tuần lễ":................... 
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