ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
Số: 3011 /UBND-CCHC
V/v triển khai các hoạt động
hưởng ứng Tuần lễ quốc gia
nước sạch và vệ sinh môi
trường năm 2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phan Thiết, ngày 25 tháng 4 năm 2019

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị thành phố;
- UBMTTQVN và các đoàn thể thành phố;
- UBND các phường, xã.
UBND thành phố nhận được Kế hoạch số 30/KH-SNN ngày 22/4/2019 của
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, về việc tổ chức triển
khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường
năm 2019; UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố
và Chủ tịch UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối
hợp với UBMTTQVN và các đoàn thể thành phố tổ chức triển khai thực hiện các
nội dung sau:
- Tuyên truyền sử dụng nước tiết kiệm và bảo vệ các nguồn nước, công
trình cấp nước sạch, bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường; vận động nhân dân xây
dựng mới, cải tạo, nâng cấp công trình vệ sinh hộ gia đình, lắp đặt thủy kế sử
dụng nguồn nước từ các công trình cấp nước tập trung, đóng góp vật chất và công
sức tổ chức dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm và những nơi công cộng.
- Tăng cường phối hợp trong quản lý chất lượng tài nguyên nước; phát hiện,
ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Tuyên
truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý, trữ nước và sử dụng nước an
toàn. Xây dựng, duy trì hoạt động của các mô hình thu gom, xử lý rác thải.
- Vận động người dân cải tạo, sử dụng các công trình nhà tiêu, chuồng trại
chăn nuôi hợp vệ sinh; không xả rác bừa bãi, không thải trực tiếp chất thải vào
nguồn nước. Khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát
nước.
- Thực hiện treo băng rôn tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị và nơi
công cộng từ ngày 22/4/2019 đến ngày 06/5/2019 và duy trì đến hết ngày Môi
trường thế giới ngày 05/6/2019.
- Tuyên truyền phổ biến sâu rộng trên Đài Truyền thanh Phan Thiết và hệ
thống truyền thanh xã, thôn nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, thay đổi hành vi
trong việc sử dụng nước sạch và thực hành vệ sinh cá nhân.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ
tịch UBND các phường, xã UBND các phường, xã khẩn trương triển khai thực
hiện nội dung công văn này.
* Đính kèm: Kế hoạch số 30/KH-SNN ngày 22/4/2019 của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận và Thông điệp tuyên truyền
hưởng ứng./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT. UBND tp;
- Chánh, Phó VP;
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