
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:  

V/v hưởng ứng Tuần lễ quốc gia 

nước sạch vệ sinh môi trường năm 

2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng  5  năm 2021 

 

 

 Kính gửi:   

   - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

   - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

 

Thực hiện công văn số 1758/BGDĐT-GDTC ngày 04/05/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi 

trường năm 2021. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, 

thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở (gọi chung là các đơn vị) tùy thuộc 

vào tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19 và tình hình cụ thể từng nhà trường 

để phối hợp với địa phương triển khai, thực hiện các nội dung của Tuần lễ Quốc 

gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 cụ thể như sau: 

1. Chủ đề: Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 

“Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”.  

2. Nội dung tuyên truyền 

- Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 nhằm nâng 

cao hiểu biết, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên 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. 

- Tuyên truyền, lồng ghép vào các hoạt động giáo dục nhằm giáo dục nâng 

cao nhận thức, thay đổi hành vi về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, 

vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh. 

3. Hình thức: tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin 

của nhà trường, treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội 

dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương 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. 
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4. Thời gian: Từ ngày 29/4/2021 đến ngày 30/6/2021; có thể kéo dài đến 

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn vào ngày 28/8/2021. 

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

đơn vị triển khai, thực hiện./. 

(Đính kèm công văn số 1758/BGDĐT-GDTC ngày 04/05/2021 của Bộ GDĐT) 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GDĐT (b/c); 

- Sở TNMT (ph/h); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP, TiếnNX. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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