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Kính gửi: UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 879/SVHTT-QLVH ngày 27/4/2018 của Sở Văn hóa 

và Thể thao tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức hưởng ứng tuyên truyền Tuần lễ quốc 

gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền 

trực quan như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các 

tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng các hoạt động xây dựng và bảo vệ nguồn 

nước sạch vì sức khỏe của toàn cộng đồng, góp phần xây dựng một cuộc sống sạch 

đẹp, văn minh. 

- Huy động người dân chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu 

quả nguồn nước; đồng thời thực hiện phát triển bền vững nguồn nước sạch và giữ 

vệ sinh môi trường. 

2. Chủ đề tuyên truyền 

“Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng” 

3. Khẩu hiệu tuyên truyền 

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường 

- Đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường vì sức khỏe cộng đồng 

- Sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả là bạn đã chia sẻ cơ hội cho mọi người 

4. Tổ chức thực hiện 

 a) Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố: Thực hiện 40 băng-rôn dọc 

tuyên truyền tại các tuyến đường trung tâm của thành phố. 

b) UBND các xã, phường: 

Thực hiện 10 băng-rôn tuyên truyền trực quan Tuần lễ quốc gia Nước sạch 

và vệ sinh môi trường năm 2018 tại các tuyến đường chính trên địa bàn do địa 

phương quản lý.  

V/v tổ chức tuyên truyền hưởng ứng 

Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh 

môi trường năm 2018. 



2 

 

5. Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 24/5/2018 đến ngày 05/6/2018. 

Đề nghị Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố và UBND các 

xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về 

Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 06/6/2018 để tổng hợp báo cáo theo quy 

định/. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT); 

- Trưởng phòng;              

- Lưu: VT, Vy (04b)   

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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