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Kính gửi:   Các đơn vị y tế trong tỉnh 

 

Thực hiện Công văn số 167/MT-SKHC ngày 26/4/2022 của Cục Quản lý 

Môi trường Y tế về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ 

sinh môi trường (NS&VSMT) năm 2022.  

Để hưởng ứng Tuần lễ nêu trên và nhằm làm thay đổi chất lượng cuộc 

sống, góp phần nâng cao sức khỏe của cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Y tế  

đề nghị các đơn vị triển khai một số hoạt động với nội dung cụ thể như sau: 

1. Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng: Từ ngày 29/4/2022 đến 

ngày 06/5/2022 và có thể kéo dài đến ngày Môi trường Thế giới 05/6/2022 và 

lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn 30/4 và 01/5 hoặc các ngày lễ hội của 

địa phương. 

2. Chủ đề năm 2022: “Quản lý vận hành, khai thác bền vững công trình 

cấp nước và vệ sinh nông thôn”. 

3. Các hoạt động chính: 

3.1. Các đơn vị tổ chức treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi 

với nội dung về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, vệ sinh cá nhân tại 

địa phương, đơn vị (kèm thông điệp truyền thông). 

3.2. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Hướng dẫn các địa phương, đơn vị 

cập nhật tài liệu liên quan về Nước sạch và Vệ sinh môi trường (nếu có) để 

tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo 

chí, phát thanh, truyền hình….).  

3.3. Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố:  

- Tham mưu UBND phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tại địa phương tổ 

chức các chiến dịch truyền thông trực tiếp hoặc trực tuyến 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 tiếp 

hoặc trực tuyến.  
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- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước dùng cho ăn 

uống, sinh hoạt do các cơ sở cấp nước tập trung cung cấp. Tuyên truyền, phổ 

biến cho các cơ sở thực hiện các biện pháp đảm bảo nước sạch cung cấp cho 

người dân như: Thường xuyên kiểm tra vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh hệ thống sản 

xuất nước và chất lượng nước thành phẩm. 

4. Các đơn vị báo cáo kết quả hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia 

NS&VSMT (theo mẫu đính kèm) về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước 

ngày 30/6/2022 để tổng hợp báo cáo Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y). 

Đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ SYT; 

- Lưu VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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THÔNG ĐIỆP HƯỞNG ỨNG 

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2022 

Chủ đề: Quản lý vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước  

và vệ sinh nông thôn 

(kèm công văn số ………/NVY-SYT ngày …/4/2022 của Sở Y tế) 

 

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

năm 2022. 

2. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong việc đảm 

bảo cấp nước hiệu quả, vệ sinh bền vững và thích ứng an toàn với dịch bệnh. 

3. Cấp nước và vệ sinh môi trường đảm bảo an toàn, bền vững, ứng phó với 

biến đổi khí hậu và dịch bệnh. 

4. Bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường là bảo vệ và giữ gìn sức 

khỏe của chính bạn và gia đình. 

5. Vì sức khỏe của bạn, hãy rửa tay thường xuyên với xà phòng và 

nước sạch. 

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

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

nước, xâm nhập mặn. 

8. Rửa tay với xà phòng và nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh. 

9. Sử dụng nước sạch và giữ gìn vê sinh môi trường vì một Việt Nam 

khỏe mạnh. 

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

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

môi trường. 

12. Sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần phòng chống suy 

dinh dưỡng, cải thiện chiều cao của trẻ em. 

13. Thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch để bảo vệ bạn, con 

bạn và gia đình bạn khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. 
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SỞ Y TẾ AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ ……………  

Số:      /BC-TTYT 

    

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

………………, ngày       tháng       năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Kết quả hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia NS&VSMT năm 2019  

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

1. Công tác chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện: 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

2. Công tác hưởng ứng, hướng dẫn, thông tin truyền thông: 

TT Hình thức Nội dung Số lượng Đơn vị thực hiện 

1 Treo băng gôn, biểu ngữ    

2 

Chiến dịch vệ sinh môi 

trường, khai thông cống 

rãnh,… 

   

3 Mittinh    

4 Viết bài phát thanh    

5 Phát thanh tuyên truyền    

6 Truyền thông nhóm    

…. ………..    

3. Công tác kiểm tra, giám sát: 

TT Nội dung thực hiện Số lượt Kết quả Đơn vị thực hiện 

1 Giám sát cơ sở cấp nước    

2 
Giám sát nước hộ gia 

đình    
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TT Nội dung thực hiện Số lượt Kết quả Đơn vị thực hiện 

3 Giám sát Trạm Y tế    

… ………………………..    

4. Nhận xét: 

4.1. Thuận lợi: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.2. Khó khăn: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. Đề xuất, kiến nghị: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Nơi nhận: 
-  

-  

- 

 GIÁM ĐỐC 
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