
ỦY BAN NHÂN DÂN 

  THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 
 

Số:          /UBND - TNMT 
 

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng  

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh  

môi trường năm 2021 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Yên, ngày      tháng      năm 2021 

                   Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị: Tài nguyên - Môi trường; Trung tâm 

Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố; Ban QLDA Đầu tư 

và Xây dựng thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

  Thực hiện văn bản số 2709/UBND-NN3 ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch 

và vệ sinh môi trường năm 2021, để tăng cường thực hiện các hoạt động hưởng 

ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 (29/4/2021-

06/5/2021), UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị chức năng của thành 

phố và UBND các xã, phường thực hiện tốt một số nội dung sau: 

          1. Các phòng ban, đơn vị chức năng của thành phố:  

           - Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ động phối hợp với 

các phòng ban chức năng của thành phố, UBND các xã, phường triển khai các hoạt 

động để hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 

với các nội dung sau: Chuẩn bị nội dung các thông điệp tuyên truyền với chủ đề về 

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”, chuẩn bị băng zôn, khẩu hiệu, panô, áp phích theo thông điệp tiến hành treo 

ở các trục đường phố chính, khu vực công cộng trong suốt thời gian từ ngày 29/4 

đến ngày 6/5/2021; chuẩn bị nội dung tuyên truyền về Tuần lễ Quốc gia Nước sạch 

và vệ sinh môi trường năm 2021 để tuyên truyền trên xe lưu động từ ngày 

29/4/2021 đên hết ngày 6/5/2021; phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức lễ ra 

quân đồng loạt phát động phong trào tổng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn; 

Kiểm tra đôn đốc các đơn vị đóng trên địa bàn và các xã, phường về việc tổ chức 

triển khai các hoạt động hưởng ứng và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với 

UBND thành phố. 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố thực hiện tăng cường 

thời lượng phát sóng, đưa tin, bài phản ánh kịp thời về các hoạt động về môi trường 

để hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 tại các 

địa phương. 

- Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng thành phố chỉ đạo, giám sát các tổ chức, 

đơn vị làm công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn tăng cường các hoạt động quét 

dọn, thu gom và vận chuyển toàn bộ các điểm rác thải tồn đọng gây mất vệ sinh, mĩ 

quan trên địa bàn về điểm xử lý. 



          2. UBND các xã, phường:  

- Triển khai thực hiện các hoạt động để hưởng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch 

và vệ sinh môi trường năm 2021; treo băng zôn khẩu hiệu, pa nô áp phích với chủ 

đề về 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” tại các trụ sở UBND, nơi công cộng, nhà văn hóa, khu dân cư tập trung 

đảm bảo ít nhất 04 chiếc từ ngày 29/4/2021đến hết ngày 6/5/2021. Phát động việc 

sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, thực hiện tiêu dùng 

xanh, thân thiện với môi trường... 

- Yêu cầu các đơn vị đóng trên địa bàn, các khu dân cư tổ chức treo (ít nhất 

01) băng rôn khẩu hiệu, pano áp phích với nội dung (theo thông điệp kèm theo) tại 

các trụ sở đơn vị, điểm đông dân cư. 

- Đúng 7giờ 30 phút ngày 29/4/2021 tổ chức lễ ra quân đồng loạt phát động 

phong trào tổng vệ sinh môi trường tại UBND các xã, phường và các khu dân cư, 

nạo vét, khơi thông cống rãnh thoát nước; xử lý các khu vực ô nhiễm môi trường 

còn tồn đọng trong khu dân cư. 

             Trên đây là một số nội dung triển khai thực hiện các hoạt động để hưởng 

ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021. UBND thành 

phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc chỉ 

đạo thực hiện và gửi báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (qua phòng 

Tài nguyên và Môi trường tổng hợp) trước ngày 31/5/2021 (mẫu thông điệp và 

báo cáo tại phụ lục kèm theo) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Phúc./. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nơi nhận: 
- CPCT, CPVP; 

- Như kính gửi (T/hiện); 

- Lưu: VT. 

 

 

TL.CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 

 

Thiều Chí Huỳnh 



Phụ lục 

NỘI DUNG THÔNG ĐIỆP 

 HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ  

VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2021 

 

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021.  

2. Nước sạch và vệ sinh mang lại cuộc sống, sức khỏe cho tất cả mọi người. 

3. Đảm bảo đủ nước sạch cho người dân vùng bị ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước, 

xâm nhập mặn.  

4. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh. 

5. Sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường vì một Việt Nam khỏe mạnh.  

6. Nước là tài nguyên hữu hạn hãy sử dụng nước một cách tiết kiệm, hiệu quả vì 

một tương lai bền vững.  

7. Cộng đồng chung tay bảo vệ và giám sát chất lượng nguồn nước. 

8. Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta. 

9. Mỗi người, mỗi ngày hãy làm việc một tốt để giữ gìn vệ sinh môi trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1 
 

ĐƠN VỊ……………………………… 

  

Số:        /…………… 
V/v báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động 

hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ 

sinh môi trường năm 2021 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      …………, ngày     tháng       năm 2021 

 

Kính gửi: UBND thành phố Vĩnh Yên 
  

Tên đơn vị: 

Địa chỉ: 

Tên người liên hệ:    Email:   Điện thoại: 

 

Các nội dung chính của báo cáo: 

1. Công tác chỉ đạo thực hiện: Nêu rõ các Văn bản chỉ đạo của Quý đơn vị trên 

địa bàn triển khai Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021.  

2. Danh mục các hoạt động tổ chức “Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi 

trường năm 2021” (chú ý mô tả chi tiết, đánh giá kết quả đạt được và việc duy trì trong 

tương lai) 

3. Chi tiết hoạt động:  

- Mô tả hoạt động 

- Nơi diễn ra 

- Mục đích 

- Các vấn đề tập trung giải quyết 

- Tác động với cộng đồng 

….. 

4. Kết quả các hoạt động: 

- Số các hoạt động diễn ra trên địa bàn: 

- Số người tham gia: 

- Tổng lượng rác thu gom, xử lý (tính theo m3 hoặc tấn): 

- Tổng chiều dài, diện tích các khu vực công cộng, đường giao thông, bãi biển làm 

vệ sinh môi trường (km hoặc ha). 

- Tổng số cây xanh được trồng mới và chăm sóc (tổng số cây hoặc ha…) 

- Số công trình bảo vệ môi trường được khởi công, khánh thành, bản giao đưa vào 

sử dụng. 

- Tổng số băng rôn, phướn, tờ rơi, poster được phát hành (cái): 

- Các hoạt động truyền thông, truyền hình: bài viết, phóng sự, tuyên truyền…: 

- Các hình thức khác…  

4. Những đề xuất, kiến nghị…  

5. Hình ảnh kèm theo: 
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