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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
              Số: 47 /KH-SNN        Lạng Sơn,  ngày  14  tháng  5  năm  2019 
 

KẾ HOẠCH 
 Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia  

về Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2019   
 
 

 Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại văn bản số 1363/VP-KTN, ngày 
10/4/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc hưởng ứng Tuần lễ quốc 
gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019; Ngày 17 tháng 4 năm 2019, Sở 
Nông nghiệp & PTNT đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-SNN về việc Tổ chức phát 
động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2019. 

 Để tạo khí thế thi đua sôi nổi, hưởng ứng tích cực Tuần lễ quốc gia về nước 
sạch và vệ sinh môi trường trong đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh, 
sau khi trao đổi thống nhất với UBND huyện Văn Quan, Sở Nông nghiệp và 
PTNT xây dựng Kế hoạch tổ chức buổi lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia 
nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2019 tại xã Yên Phúc, huyện Văn 
Quan với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 
Tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát động các cấp uỷ đảng, chính quyền, 

các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và nhân dân hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia 
nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Nhằm giữ 
gìn vệ sinh, bảo vệ nguồn nước, xây dựng chuồng trại chăn nuôi, nhà tiêu hợp vệ 
sinh, góp phần giảm thiểu bệnh tật, nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng. 

2. Yêu cầu 
  Tổ chức buổi lễ trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương hình 

thức, có sự tham gia của các cấp ngành và nhân dân; Các hoạt động đảm bảo tính 
thường xuyên liên tục, gắn với tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường và 
phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.  

Tập hợp mọi tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức tham gia bảo vệ công trình 
cấp nước, bảo vệ môi trường ngày càng Xanh - Sạch - Đẹp. 

Xử lý chất thải, cải tạo công trình vệ sinh đạt chuẩn vệ sinh của Bộ Y tế, 
hình thành nếp sống văn minh, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Chương 
trình Nước sạch & VSMTNT năm 2019. 

Thi đua sôi nổi trong phong trào tham gia bảo vệ môi trường, gắn với kỷ 
niệm các ngày lễ lớn của đất nước.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  
1. Tổ chức buổi lễ mít tinh 
1.1. Mục đích: Thông qua tổ chức buổi lễ Phát động “Tuần lễ Quốc gia 

nước sạch và vệ sinh môi trường” với  chủ đề là  "Cấp nước an toàn vì sức khỏe 
cộng đồng" nhằm tăng cường quản lý khai thác các công trình cấp nước và vệ 
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sinh hiệu quả, bền vững; cổ vũ, khích động phòng trào thi đua sâu rộng trong đông 
đảo quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường. 

1.2. Thời gian: 08h00, ngày 16 tháng 5 năm 2019. 
1.3. Địa điểm: Tại Sân vận động xã Yên Phúc, huyện Văn Quan 
1.4. Thành phần tham gia: (Có giấy mời cụ thể sau) 
- Cấp tỉnh: Lãnh đạo UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

Đại diện lãnh đạo Ban Điều hành Chương mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch 
nông thôn dựa trên kết quả; Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Nông nghiệp & 
PTNT (Các đơn vị, phòng ban thuộc Sở do Sở mời); Y tế, Giáo dục & Đào tạo, 
Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Ban dân tộc tỉnh, Văn 
phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan đoàn 
thể: Mặt trận Tổ Quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ Nữ, Đoàn Thanh niên, Đài phát 
thanh truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn. 

- Cấp huyện: Lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, Văn phòng 
UBND huyện Văn Quan. Đại diện các cơ quan, ban ngành: Phòng Nông nghiệp& 
PTNT,  Tài nguyên môi trường, Văn hoá Thông tin, Y Tế, Giáo dục & Đào tạo, 
Dân tộc, Trung tâm Văn hoá, Mặt trận tổ quốc, huyện đoàn Thành niên, Hội Phụ 
nữ, Hội nông dân.  

- Cấp xã: Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Mặt trận tổ Quốc xã. Đại diện 
các ban ngành đoàn thể của xã, các Trưởng thôn, Bí thư thôn, nhân dân và Đoàn 
viên thanh niên, các cháu học sinh THCS của xã.  

2. Chương trình buổi lễ mít tinh : (Có chương trình cụ thể kèm theo) 
3. Ra quân thực hiện vệ sinh công trình, trồng cây lưu niệm, cây phân 

tán 
Các đại biểu lãnh đạo tỉnh, huyện, xã thực hiện trồng cây lưu niệm tại trụ sở 

UBND xã.  
Các đại biểu còn lại tham gia trồng cây phân tán tại Nhà văn hóa thôn Trung 

và Sân vận động của xã, đồng thời huy động lực lượng nhân dân trong xã cùng với 
các đại biểu đại diện cho các thôn tham gia buổi mít tinh thực hiện dọn dẹp các bể 
chứa nước sinh hoạt tập trung có trên địa bàn và thực hiện dọn dẹp đường làng 
ngõ xóm, khơi thông cống rãnh thoát nước, thu gom rác thải, hố phân chăn nuôi 
gia xúc trên địa bàn xã. Một số đại biểu sẽ tham gia Đoàn diễu hành mít tinh. 
Đoàn diễu hành sẽ xuất phát từ sân vận động của xã đi đến Đèo Lăn ( khoảng 
4km) sau đó quay lại cầu Bản Sầm, rồi trở về sân vận động của xã . 

Lực lượng Đoàn viên thanh niên mặc áo thanh niên Việt Nam tham gia đoàn 
diễu hành.  

4. Kinh phí thực hiện: 
- Nguồn kinh phí: Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông 

thôn dựa trên kết quả tại Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phân khai kế hoạch vốn 2019 chương trình mở rộng 
quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB.  

- Dự toán: 48.300.000 đồng (Bốn mươi tám triệu, ba trăm nghìn đồng 
chẵn). Trong đó: 

+ Kinh phí chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn 
dựa trên kết quả : 39.560.000 đồng 

+ Kinh phí UBND huyện Văn Quan hỗ trợ: 8.740.000 đồng 
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III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
          1.  Sở Nông nghiệp - PTNT 

-  Sở NN&PTNT chỉ đạo xây dựng kế hoạch phối hợp UBND huyện Văn 
Quan điều hành buổi lễ phát động, mời các đại biểu tham dự lễ. 

- Giao Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Văn Phòng 
Sở lập kế hoạch và dự toán thực hiện buổi lễ. Phối hợp cùng UBND huyện Văn 
Quan chuẩn bị công việc phục vụ tổ chức lễ Phát động. Tổng kết, báo cáo đánh giá 
các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ. 

2. UBND huyện Văn Quan 
 Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, đơn vị liên quan tham gia các phần việc: loa 

đài, âm thanh, chương trình Văn nghệ chào mừng tại buổi lễ, xe ôtô cổ động có loa 
phát thanh tuyên truyền, chỉ đạo đơn vị trực tiếp phối hợp với Trung tâm Nước 
sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh chuẩn bị địa điểm tổ chức lễ phát động, 
khối lượng công việc thực hiện, địa điểm ra quân, địa điểm trồng cây lưu niệm và 
phân tán. Mời các thành phần của huyện, xã tham gia theo kế hoạch tổ chức buổi 
lễ.  

Kết thúc các hoạt động Tuần lễ, UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện của 
các xã về Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tỉnh. Địa chỉ: Phố Mai Toàn Xuân - 
Phường Tam Thanh - thành phố Lạng Sơn , ĐT: 0205.3878.149).  

3. UBND xã Yên Phúc  
UBND xã Yên Phúc chuẩn bị địa điểm làm lễ phát động, huy động lực 

lượng trực tiếp tham gia lễ mít tinh, tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, vệ sinh 
công trình cấp nước sinh hoạt tập trung và hộ gia đình, trồng cây phân tán tại địa 
bàn, đảm bảo công tác an ninh trật tự buổi lễ. Kết thúc các hoạt động Tuần lễ, 
UBND xã báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia 
Nước sạch và Vệ sinh Môi trường” năm 2019. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị 
Trung tâm nước sạch & VSMTNT, Văn Phòng Sở phối hợp cùng đơn vị liên quan 
của UBND huyện Văn Quan căn cứ Kế hoach để tổ chức thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c);    
- Lãnh đạo Sở;                                                                            
- Sở Tài Chính; 
- Kho Bạc nhà nước tỉnh LS; 
- UBND huyện Văn Quan; 
- CVP Sở; KHTC; 
- UBND xã Yên Phúc; 
- Lưu: VT;TT NS&VSMTNT. 
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Nguyễn Phúc Đạt 
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