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 Kính gửi:  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

- Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc Sở; 

- Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX. 

Thực hiện Công văn số 1625/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 23/4/2021 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức phong trào trồng cây xanh 

trong ngành giáo dục; Công văn số 1758/BGDĐT-GDTC ngày 04/5/2021 của 

Bộ GDĐT về việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi 

trường năm 2021 và Kế hoạch số 4052/KH-SGDĐT ngày 18/11/2020 của Sở 

GDĐT về việc Tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi 

khí hậu ngành GDĐT năm học 2020-2021, Sở GDĐT đề nghị thủ trưởng các 

đơn vị chỉ đạo triển khai hưởng ứng phong trào trồng cây xanh, tuần lễ Quốc gia 

nước sạch và vệ sinh môi trường của ngành giáo dục năm 2021 với nội dung cụ 

thể như sau: 

I. Tổ chức trồng cây xanh 

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục 

Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, giáo 

viên, học sinh và cha mẹ học sinh trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh.  

Tổ chức trồng các loại cây xanh tại nhà trường, cộng đồng phù hợp với 

quy hoạch chung của địa phương, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với 

biến đổi khí hậu và tạo cảnh quan sư phạm xanh, sạch, đẹp trong mỗi nhà 

trường. 

Thực hiện tích hợp nội dung giáo dục, tuyên truyền trong giờ chào cờ đầu 

tuần của học sinh, trong các môn học có nội dung liên quan.  

2. Công tác trồng cây  

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn, các đơn vị tiến hành rà soát quỹ đất để 

trồng mới cây xanh trong khuôn viên nhà trường. Các đơn vị chủ động lựa chọn, 

tổ chức trồng cây mới, trồng thay thế những cây chậm phát triển cho phù hợp 

cảnh quan, điều kiện tự nhiên. Một số chủng loại cây có thể trồng trong khuôn 

viên của trường như: Cây lấy gỗ: Lim xanh, Thông, Lát hoa, Trám, Sao đen, ...;  

Cây bóng mát: Muồng, Sấu, Phượng, Bằng lăng, Long não, ...; Cây ăn quả: 

Bưởi, Nhãn, Xoài, Mít, ...; Cây cảnh, cây hoa: Lộc vừng, Dạ yến thảo, Hoa giấy, 

Hoa hồng, Hoa mười giờ, Hoa tóc tiên, Hoa lan, Hoa ban, .... Quy trình trồng 
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mới, cắt tỉa, đánh chuyển, chăm sóc, ... được quy định tại Quyết định số 

7019/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND Thành phố. 

II. Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường 

1. Chủ đề:  

“Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”. 

Các thông điệp hưởng ứng (theo phụ lục đính kèm). 

2. Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng: Từ nay đến hết năm 2021. 

3. Các hoạt động hưởng ứng: 

- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện truyền thông của 

trường. Treo biểu ngữ, áp phích, phát tài liệu với nội dung về nước sạch và vệ 

sinh môi trường trong điều kiện đảm bảo chặt chẽ các quy định về an toàn và 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Phát động các đợt truyền thông trực tuyến trên website của trường nhằm 

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

học sinh, cộng đồng xung quanh 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, đặc 

biệt là phòng chống dịch covid-19. 

- Lồng ghép vào các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch và vệ 

sinh môi trường. Thực hành rửa tay với xà phòng và nước sạch cho trẻ em, học 

sinh trong các bài giảng trực tiếp, trực tuyến. 

- Huy động các nguồn lực tham gia xây dựng, bảo vệ và sử dụng có hiệu 

quả các công trình nước sạch và vệ sinh trong trường học.  

Căn cứ điều kiện cụ thể của từng đơn vị, việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ 

Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường cần đảm bảo thiết thực, ý nghĩa và 

hiệu quả. 

 Đề nghị trưởng phòng GDĐT, giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX các 

quận, huyện, thị xã, hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở chỉ đạo triển khai thực 

hiện và gửi báo cáo về Sở GDĐT trước ngày 01/8/2021 theo địa chỉ: Phòng 

Chính trị, Tư tưởng - 81 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email: 

cttt@hanoiedu.vn 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GDĐT (để báo cáo); 

- Ban Giám đốc; 

- Công đoàn ngành; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, CCTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Tiến 
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CHỦ ĐỀ VÀ CÁC THÔNG ĐIỆP 

Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 
 

I. Chủ đề: 

Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn vì sức khỏe cộng đồng. 

II. Các thông điệp chính 

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 một việc tốt để giữ gìn vệ sinh môi 

trường. 
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