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     Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 

Với chủ đề “Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”, Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh 

môi trường năm 2021 (từ ngày 29/4 đến ngày 06/5) được phát động với mục đích 

nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, cộng đồng về 

tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh nguồn nước phục vụ cấp nước sạch nông 

thôn, ý thức sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ 

sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, góp phần nâng cao 

chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. 

Căn cứ Công văn số 216/TTCS-TTTH ngày 16/4/2021 của Cục Thông tin cơ 

sở, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch 

và vệ sinh môi trường năm 2021 trên hệ thống thông tin cơ sở, Sở Thông tin và 

Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố:  

1. Chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện  

- Tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng của bảo đảm an ninh nguồn nước, 

lợi ích và các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương; tuân 

thủ chặt chẽ các quy định của Chính phủ về an toàn và phòng, chống dịch bệnh. 

- Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng: Từ ngày 29/4/2021 đến ngày 

30/6/2021, có thể kéo dài đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28/8) và 

lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác như ngày môi trường thế giới, các 

ngày lễ lớn 30/4 và 1/5... 

- Chủ đề và thông điệp: 

+ Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường 

năm 2021. 

+ Nước sạch và vệ sinh mang lại cuộc sống, sức khỏe cho tất cả mọi người. 

+ Đảm bảo đủ nước sạch cho người dân vùng bị ảnh hưởng hạn hán, thiếu 

nước, xâm nhập mặn. 
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+ Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh.  

+ Sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường vì một Việt Nam khỏe mạnh. 

+ Nước là tài nguyên hữu hạn hãy sử dụng nước một cách tiết kiệm, hiệu quả 

vì một tương lai bền vững. 

+ Cộng đồng chung tay bảo vệ và giám sát chất lượng nguồn nước. 

+ Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta. 

+ Mỗi người, mỗi ngày hãy làm việc một tốt để giữ gìn vệ sinh môi trường 

2. Yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn 

Chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp xã tiếp sóng đầy đủ chương trình tuyên truyền 

về các nội dung trên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,  Đài Truyền thanh 

cấp huyện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Tuấn 
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