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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Các Bộ, Ngành, Đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương
Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm (từ ngày
29/4 đến ngày 6/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các
Ban ngành Trung ương, địa phương và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng
giúp đạt được những kết quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ sinh góp phần làm
thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn.
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên phạm vi
cả nước và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu gây hạn hán thiếu nước, xâm nhập
mặn tại các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Tây
Nguyên. Hưởng ứng tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn chủ đề “Nước sạch nông thôn
trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh” với mục
đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, cộng
đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương
về 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, phòng chống dịch bệnh,
góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, 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.
Nội dung triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng 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 các sự kiện và ngày lễ lớn khác như ngày môi
trường thế giới, các ngày lễ lớn 30/4 và 1/5.
2. Các hoạt động chính:
- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng
(báo chí, phát thanh, truyền hình…), 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.
- Tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên các trang mạng xã
hội, trang Web của các tổ chức chính trị xã hội, các trường học tại địa phương
nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng 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. Đối với các trường học, có thể lồng ghép hoạt động
giáo dục, tuyên truyền về các nội dung trên vào các bài giảng của giáo viên
trong các tiết học theo hình thức trực tuyến.
3. Chủ đề và thông điệp: (Xem phụ lục đính kèm)
Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và
các Bộ, ngành, Đoàn thể bố trí ngân sách, hướng dẫn các cơ quan truyền thông,
báo chí, đài phát thanh, truyền hình địa phương tuyên truyền phổ biến chủ đề và
thông điệp của Tuần lễ và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Báo cáo đánh giá
kết quả hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi
trường năm 2020 đề nghị gửi về Tổng cục Thủy lợi (qua Vu ̣ Nguồ n nước và
nước sa ̣ch nông thôn), địa chỉ số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội trước ngày
31/8/2020.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bô ̣ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Các Bộ: Y tế, GD&ĐT (để p/h);
- Các Sở NN và PTNT;
- TT Nước sạch vàVSMTNT các tỉnh;
- TTQG Nước sạch và VSMTNT;
- Lưu: VT, TCTL (290b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Hiệp

Tuần lễ Quố c gia Nước sa ̣ch và vệ sinh môi trường năm 2020
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.
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.
4. Rửa tay, nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh COVID-19.
5. Trữ nước hộ gia đình, giải pháp hiệu quả trong mùa khô hạn.
6. Chung tay vì nước sạch nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tây
Nguyên và Nam Trung Bộ.
7. Giải pháp nước và vệ sinh bền vững với chi phí hợp lý.
8. Không thể chờ đợi, phải đặt NƯỚC là trung tâm của các kế hoạch hành động.

