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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch  

và vệ sinh môi trường năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 1846/BGDĐT-GDTC ngày 29/04/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh 

môi trường năm 2022. 

 Nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, nhân viên, nhà giáo, 

người học, cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường và các công trình 

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

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo tổ chức phát động triển 

khai Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022, hướng tới ngày môi 

trường Thế giới 05/06/2022 như sau: 

1. Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng 

Từ ngày 11/05/2022 đến ngày 05/06/2022. 

2. Chủ đề hưởng ứng: “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước 

và vệ sinh nông thôn”. 

3. Các thông điệp hưởng ứng:  

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022. 

- 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. 

- Khai thác, vận hành, quản lý công trình cấp nước và vệ sinh bền vững là phát huy 

hiệu quả đầu tư và chống lãng phí. 

- Cấp nước và vệ sinh môi trường bảo đảm an toàn, bền vững, ứng phó với biến đổi 

khí hậu và dịch bệnh. 

- Cộng đồng chung tay bảo vệ, giám sát số lượng và chất lượng nước. 

- Quản lý, bảo vệ công trình cấp nước và vệ sinh là trách nhiệm, quyền lợi của mỗi 

người dân. 

- Tham gia sử dụng nước sạch và đóng phí sử dụng nước đầy đủ là trách nhiệm và lợi 

ích của gia đình và cộng đồng. 
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- Bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường là bảo vệ và giữ gìn sức khỏe của 

chính bạn và gia đình. 

- Vì sức khỏe của bạn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch. 

Nhà trường yêu cầu: 

 - Phòng Tổ chức hành chính: Tiến hành in và treo biểu ngữ theo chủ đề “Nhiệt liệt 

hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022”. 

-  Phòng Quản trị thiết bị: Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động các công trình 

cấp nước, công trình vệ sinh để bảo đảm an toàn và kịp thời xử ký các yếu tố gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe của sinh viên và người lao động trong trường học. 

- Các Khoa chuyên môn: Khoa Môi trường là đơn vị chủ trì, phối hợp với các Khoa: 

Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn, Khoa học biển và hải đảo để viết bài hưởng ứng, 

truyền tải các thông điệp và chủ đề “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp 

nước và vệ sinh nông thôn”; và lập kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới ngày Môi 

trường thế giới 05/06/2022. Thời gian chuẩn bị bài viết từ 11/5 đến hết ngày 13/5 và gửi 

Ban truyền thông để đăng tải lên website và fanpage Trường. 

- Ban truyền thông: Đăng tải bài viết của các Khoa chuyên môn nhằm tuyên truyền 

hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022, ngày môi trường 

Thế giới 05/06 trên fanpage của Trường. 

- Các Khoa/Bộ môn quản lý sinh viên: Triển khai nội dung Thông báo đến người 

học để biết và thực hiện. 

Căn cứ Thông báo, Nhà trường yêu cầu các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong trường 

nghiêm túc thực hiện. 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch Hội đồng trường (để b/c); 

- Lãnh đạo trường (để b/c); 

- Các đơn vị trực thuộc trường (để thực hiện); 

- Khoa/Bộ môn quản lý sinh viên (để thực hiện); 

- Fanpage trường; 

- Website Nhà trường; 

- Lưu: VT, CTSV.ĐMQ. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Thị Trinh 


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-05-11T10:01:35+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thị Thanh Tâm<ntttam3@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-05-12T09:20:35+0700
	Việt Nam
	Lê Thị Trinh<lttrinh@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-05-12T10:20:31+0700
	Việt Nam
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội<tdhtnmthn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-05-12T10:20:38+0700
	Việt Nam
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội<tdhtnmthn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-05-12T10:20:45+0700
	Việt Nam
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội<tdhtnmthn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-05-12T10:20:57+0700
	Việt Nam
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội<tdhtnmthn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




