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V/v tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ quốc gia  

Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2020 

  

 

 

 

          Kính gửi:  

 - Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;  

 - Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, 

thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 4749/UBND-KT ngày 15/5/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi 

trường năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên 

truyền như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ quốc gia Nước 

sạch và Vệ sinh môi trường năm 2020: “Nước sạch nông thôn trong điều kiện 

hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh” nhằm nâng cao hiểu biết, 

trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, cộng đồng, các cơ quan, đơn vị, 

địa phương về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi 

trường, vệ sinh cá nhân 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. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước 

sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân; vận động người dân tăng cường sử 

dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, sử 

dụng các sản phẩm nhựa có khả năng tái chế, tái sử dụng; tham gia các hoạt 

động thu gom, xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, thu gom và tái chế 

chất thải nhựa, túi nilon trong đời sống hàng ngày; hạn chế việc đốt chất thải 

nông nghiệp sau thu hoạch. 

- Đưa tin, bài phản ánh các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước 

sạch và Vệ sinh môi trường năm 2020 tại địa phương và trên địa bàn tỉnh.  

- Thời gian tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ 

sinh môi trường năm 2020: Từ nay đến ngày 30/6/2020. 

2. Tổ chức thực hiện 

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố 

tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các nội dung trên. 
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- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Đài 

Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền theo nội dung trên. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm thực hiện. 

(Kèm theo thông điệp tuyên truyền)./. 

 
Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Sở NN&PTNT (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

  

 

 

 

 

 

  Phạm Duy Lộc 
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