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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /STNMT-TNNKS 

V/v báo cáo kết quả hoạt động  

hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch  

và Vệ sinh môi trường năm 2021. 

Nam Định, ngày          tháng  8  năm 2021 

Kính gửi: Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh. 

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh 

môi trường năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng và thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường, tài nguyên 

nước, tài nguyên môi trường biển. Hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước 

sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021 đạt được kết quả như sau: 

1. Công tác tuyên truyền hưởng ứng 

- Tham mưu UBND tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND 

ngày 15/3/2021 tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới (22/3), Ngày 

khí tượng thế giới (23/3), Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021. Ngày Nước thế giới 

(22/3) năm 2021 với chủ đề là “Giá trị của nước” nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan 

trọng, giá trị của tài nguyên nước về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội, đồng thời tăng 

cường các giải pháp hiệu quả bảo vệ nguồn nước trước áp lực của các hoạt động 

phát triển và biến đổi khí hậu.  

Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2020 có chủ đề là "Đại dương, Thời tiết 

và Khí hậu của chúng ta" nhằm nhấn mạnh thông điệp về việc kết nối đại dương, 

khí hậu và thời tiết trong hệ thống Trái đất.  

Giờ Trái đất năm 2021 với chủ đề “Lên tiếng vì thiên nhiên” nhằm tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về mối liên hệ giữa các tác động của con 

người với thiên nhiên và nguyên nhân của dịch bệnh, đặc biệt đối với đại dịch 

Covid-19; khuyến khích các sáng kiến, ý tưởng xây dựng cộng đồng, nền kinh tế 

phát triển bền vững, hoà nhập với thiên nhiên (thuận thiên); bảo vệ đa dạng sinh 

học, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 702/KH-STNMT 

ngày 16/3/2021 tổ chức các hoạt động Ngày Nước thế giới năm 2021 với các nội 

dung và hoạt động cụ thể: đăng các tin, bài viết trên Website của Sở các hoạt động 

hưởng ứng Ngày nước thế giới năm 2021 với chủ đề “Giá trị của nước” nhằm nâng 

cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của tài nguyên nước, các giải pháp hiệu 

quả bảo vệ nguồn nước trước áp lực của các hoạt động phát triển và biến đổi khí 

hậu hiện nay. Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, phướn tại trụ sở cơ quan, các tuyến 

đường chính và khu dân cư tập trung trên địa bàn thành phố Nam Định. Tăng cường 

công tác truyền thông, đăng các tin, bài viết trên trang Web của Sở Tài nguyên và 

Môi trường các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới (22/3) với chủ đề “Nước 

và biến đổi khí hậu”, Ngày Khí tượng thế giới (23/3) với chủ đề “Đại dương, Thời 
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tiết và Khí hậu của chúng ta”, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 với chủ đề “Lên 

tiếng vì thiên nhiên”. Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh đưa tin, bài và 

phỏng vấn Lãnh đạo Sở phát sóng trên truyền hình tỉnh để tuyên truyền về Ngày 

nước thế giới, Khí tượng thế giới và Giờ trái đất. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 

19/5/2021 về việc tổ chức Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi 

trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021; Ban hành Văn bản số 

1369/STNMT-CCMT ngày 21/5/2021 triển khai Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 

19/5/2021 của UBND tỉnh. Theo đó, các Sở, ban ngành, các đoàn thế chính trị-xã 

hội, UBND các huyện, thành phố đã thực hiện tuyên truyền với chủ đề, thông điệp 

của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày 

Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021 theo hướng thực hiện mục tiêu kép, gắn với 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể các hoạt động như: treo băng rôn, khẩu 

hiệu tại trụ sở cơ quan, các đơn vị trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, giáo dục cho cán bộ trong đơn vị về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên 

và đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng video, phát thanh, 

truyền hình về nội dung công tác bảo vệ môi trường và các biện pháp giảm thiểu rác 

thải nhựa đến toàn thể nhân dân; tổ chức tổng vệ sinh môi trường, trồng và chăm 

sóc cây xanh, thu gom xử lý rác thải; nạo vét hệ thống thoát nước, khơi thông dòng 

chảy… Kết quả có hơn 184.658 người; 80 tổ dân phố tham gia các hoạt động với 

tổng chiều dài rãnh thoát nước được khơi thông, bụi rậm được phát quang là 

1.072,781 km; Tổng lượng rác thu gom, xử lý: 1.401,275 tấn; Vệ sinh khu vực công 

cộng, đường giao thông, bãi biển: 2.339,05 km và 11,8 ha; Số công trình bảo vệ môi 

trường khởi công, số cây trồng và chăm sóc, đường hoa: 3 công trình; 307.042 cây 

xanh, 2.577 km tuyến đường hoa; Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu, phát tờ 

rơi: 18.910 chiếc; Phát thanh, truyền hình, đưa bài tin: 1.243 bài; Chương trình tập 

huấn, phổ biến kiến thức: 137 buổi và nhiều hình thức hoạt động khác như: Xây 

dựng mô hình bảo vệ môi trường, phát động phong trào chống rác thải nhựa,.... 

- Tham mưu UBND tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND 

ngày 28/5/2021 về tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng 

ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021 trên địa bàn tỉnh với chủ đề Tuần lễ Biển 

và Hải đảo Việt Nam năm 2021 là “Đại dương: Sự sống và sinh kế” và chủ đề 

Ngày Đại dương thế giới năm 2021 là “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững 

sinh kế biển Việt Nam”.  

Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành 

phố đã tổ chức các hoạt động cụ thể: treo băng rôn, phướn tuyên truyền chủ đề, 

khẩu hiệu về Tuần lễ biển và Ngày đại dương Thế giới tại 3 huyện ven biển và 

thành phố Nam Định; UBND huyện Giao Thủy thành lập 9 Đội vì Biển xanh quê 

hương tổ chức ra quân cùng Đoàn thanh niên làm sạch bờ biển các xã, thị trấn ven 

biển; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định tổ chức phối hợp với Sở Thông tin và 
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truyền thông viết 05 tin bài tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt 

Nam, hưởng ứng ngày Đại dương thế giới năm 2021, đăng tải trên trang lực lượng 

47 của Ban CHQS huyện, thành phố, tỉnh, quân khu, trang Đất và Người Quân khu 

3, Vững tin theo Đảng; thu gom, xử lý rác thải vì môi trường xanh, sạch đẹp gắn với 

phong trào thi đua "xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp"; khởi 

công xây dựng các hạng mục công trình chiến đấu điểm tựa phòng ngự Cồn Lu, bảo 

vệ môi trường biển tại xã Giao Thiện, Giao An huyện Giao Thủy... Kết quả có 

19.539 người tham gia; Tổng lượng rác thu gom, xử lý là 313 tấn; Tổng chiều dài, 

diện tích các khu vực công cộng, đường giao thông, bãi biển làm vệ sinh môi trường 

là 300 km; Tổng số cây xanh được trồng mới và chăm sóc là 12.839 cây; Các hoạt 

động truyền thông, truyền hình (bài viết, phóng sự, phát thanh) 226 buổi. 

Ngoài ra, Sở Tài nguyên & Môi trường còn phối hợp với các Hội, đoàn thể 

khác trong tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến người dân trên địa 

bàn tỉnh. Thông qua các hoạt động mít tinh, tuyên truyền, vận động kêu gọi sự quan 

tâm của toàn thể cộng đồng về tầm quan trọng của tài nguyên nước và vận động các 

tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng 

bền vững tài nguyên nước. Nâng cao nhận thức của cộng đồng về sự thay đổi điều 

kiện khí quyển và đại dương đang định hình lại chu trình thủy văn toàn cầu hiện 

nay; Vai trò đặc biệt quan trọng của tài nguyên nước đối với sự tồn tại của con 

người và phát triển bền vững của kinh tế - xã hội, từ đó sử dụng tiết kiệm, hiệu quả 

và bền vững tài nguyên nước, ứng phó thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Tuyên truyền nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, 

cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội và chính quyền địa phương 

về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh 

cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, góp phần 

nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. 

2. Công tác phối hợp quản lý hoạt động xả thải 

Thực hiện Luật Tài nguyên nước năm 2012, Luật Thủy lợi năm 2017, trong 6 

tháng đầu năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với 

Sở NN&PTNT trong việc thẩm định cấp phép xả nước thải vào công trình thủy lợi. 

Chỉ đạo Phòng chuyên môn phối hợp với Phòng TN&MT các huyện, thành phố và 

chính quyền địa phương thẩm định, kiểm tra để cấp phép hoạt động tài nguyên nước 

đảm bảo đúng quy định.  

Tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở khai thác nước tập trung 

triển khai việc xác định, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đã trình 

UBND tỉnh ban hành 01 quyết định công bố cho 01 đơn vị, đang tiếp tục triển khai 

thẩm định hồ sơ của 1 đơn vị; phối hợp UBND các huyện, thành phố và một số Sở, 

Ngành liên quan tiếp tục triển khai việc rà soát, lập danh mục các hồ, ao, đầm 

không được san lấp. 
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 Trên đây là báo cáo kết quả hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ 

sinh môi trường năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường kính gửi Quý cơ quan 

nghiên cứu tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; (để báo cáo) 

- Lãnh đạo Sở; 

- CCMT, BKTTVBĐKH; 

- TTCNTT; (đăng website) 

- Lưu: VT, TNNKS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phan Văn Phong 
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