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Kính gửi:  

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Các Đại học, Học viện; Trường Đại học, Trường              

Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung cấp Sư phạm. 

 

 

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 được Chính 

phủ phát động với chủ đề: "Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu 

nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh" từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 06 tháng 5 năm 

2020. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các Đại học, 

Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung cấp Sư 

phạm (sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục) chỉ đạo triển khai các hoạt động 

hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nêu trên, cụ thể như sau: 

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

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

28 tháng 8) và lồng ghép với ngày Môi trường Thế giới. 

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 (xin được đính kèm). 

3. Các hoạt động hưởng ứng: 

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

cơ sở, địa phương, treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, 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 các 

cơ sở, địa phương nhằm giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi 

của cán bộ, nhân viên, nhà giáo, người học, cộng đồng xung quanh về nước sạch 

và vệ sinh môi trường; sử dụng nước 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 xà phòng và nước sạch cho trẻ em, học sinh, 

sinh viên trong các bài giảng trực tiếp, trực tuyến.  

- Huy động đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên 

tham gia xây dựng, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình nước sạch và 

vệ sinh trong trường học. Lập kế hoạch duy trì các hoạt động bảo hành, bảo 

dưỡng các công trình nước sạch, vệ sinh trong các cơ sở giáo dục.  

Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, việc tổ chức hưởng 

ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường cần đảm bảo thiết thực, ý 

nghĩa và hiệu quả.  

Nhận được công văn này, đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các Đại 

học, Học viện, Trường đại học, Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung 

cấp Sư phạm tổ chức triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào 

tạo trước ngày 20/8/2020 theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 024 38695144, số máy 

lẻ: 638. E-mail: ntthang.hssv@moet.gov.vn 

 

 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Bộ NN&PTNT (để p/h); 

- Cổng TTĐT Bộ GDĐT; 

- Lưu: VT, Vụ GDTC. 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

CHỦ ĐỀ VÀ CÁC THÔNG ĐIỆP  

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 

(Kèm theo công văn số       /BGDĐT-GDTC ngày        tháng 5 năm 2020) 

 

I. Chủ đề: Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm 

nhập mặn và dịch bệnh 

Tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ 

sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp 

phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. 

Trong đó, việc đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn tại 

các vùng chịu ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn là rất quan 

trọng và phải được ưu tiên hàng đầu. 

II. Các thông điệp chính 

1) Không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt. 

2) Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn. 

3) Đảm bảo nước sạch, an toàn cho vùng bị ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước, 

xâm nhập mặn. 

3) Rửa tay, nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh COVID-19. 

4) Trữ nước hộ gia đình, giải pháp hiệu quả trong mùa khô hạn. 

5) Chung tay vì nước sạch nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tây 

Nguyên và Nam Trung Bộ. 

5) Giải pháp nước và vệ sinh bền vững với chi phí hợp lý. 

6) Không thể chờ đợi, phải đặt NƯỚC là trung tâm của các kế hoạch hành động. 
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