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V/v tổ chức hưởng ứng Tuần lễ
Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi
trường năm 2020

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trung tâm GDNN-GDTX;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
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 29/4 đến ngày 06/5/2020; Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Công văn số 1615/BGDĐT-GDTC ngày 11/5/2020 về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ
Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020. Nay Sở Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nêu trên, 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 hưởng ứng: “Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước,
xâm nhập mặn và dịch bệnh”.
3. Các hoạt động hưởng ứng: Thông tin, tuyên truyền, tổ chức các chiến dịch truyền
thông trực tuyến, sử dụng nước sạch, bảo quản công trình nước sạch và vệ sinh, giữ gìn vệ
sinh môi trường, vệ sinh cá nhân… và các thông điệp hưởng ứng (thực hiện theo các nội
dung của Công văn số 1615/BGDĐT-GDTC).
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.
Yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và gửi báo cáo kết quả thực hiện về
Sở trước ngày 15/8/2020 theo địa chỉ: Phòng Giáo dục Trung học, Sở GDĐT; điện thoại
0914.013.831, Email: levinhloigialai@gmail.com./.
Nơi nhận
- Như trên;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.
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