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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia  

Nước sạch & Vệ sinh môi trường năm 2019 
 

  

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-SNN ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn về việc tổ chức phát động hưởng 

ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019. 

1. Đơn vị báo cáo: Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập 

2. Kết quả thực hiện: 

2.1.Tổ chức ra quân thực hiện Đối với các công trình cấp nước sinh hoạt 

- Số lượng công trình được thực hiện tu sửa, nạo vét, phát dọn vệ sinh: 45 

công trình, đạt 67,16%  tổng số công trình có trên địa bàn. 

- Số người tham gia: 3.927 lượt người  

- Phát dọn: 14.300m
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- Nạo vét, khơi thông: 215,5m
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- Tu sửa các hạng mục khác của công trình cấp nước tập trung  

- Đảm bảo cấp nước từ công trình cấp nước tập trung cho số người: 7.680 

người. 

- Số hộ tự tu sửa, vệ sinh công trình cấp nước hộ gia đình: 1.356hộ. 

- Hình thức quản lý công trình cấp nước tập trung 

            + Cộng đồng quản lý: 67 công trình/67 công trình 

+ Tổ (Ban quản lý): 0 công trình/67 công trình 

 + Không có hình thức quản lý: 

2.2. Đối với công tác vệ sinh môi trường 

- Phát quang đường làng ngõ xóm: 33.070 m2. 

- Nạo vết, khơi thông cống rãnh thoát nước: 137,0m3 

-  Số công trình vệ sinh (Hố xí) được cải tạo, nâng cấp tu sửa đạt yêu cầu 

vệ sinh theo tiêu chuẩn của Bộ y tế: 48 công trình 

- Số công trình chuồng trại chăn nuôi được cải tạo, tu sửa, nâng cấp đảm 

bảo vệ sinh theo Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn: 12 công trình 

- Số tụ điểm rác thải gây ô nhiễm, mất mỹ quan được giải toả: 7 điểm. 

 - Tổng số người hưởng ứng, tham gia thực hiện: 4.365 người 

 - Số cây xanh được trồng trong đợt hưởng ứng " Tuần lễ": 215 cây. 

 2.3. Công tác thông tin tuyên truyền 

 - Treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, phát tờ rôi hưởng ứng "Tuần 

lễ": tại 12/12 xã thị trấn trên địa bàn huyện. 

 - Số lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: 72 lượt. 
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 3. Đánh giá kết quả thực hiện hưởng ứng “Tuần lễ” " Quốc gia Nước 

sạch & VSMT 

Qua đợt thực hiện hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch & Vệ sinh môi 

trường năm 2019 đã tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy 

nội lực của cộng đồng đối với việc xây dựng, sử dụng và bảo vệ công trình cấp 

nước sinh hoạt, công trình vệ sinh, cải thiện môi trường sống, góp phần nâng 

cao chất lượng cuộc sống; Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong nhân dân, thanh 

thiếu niên, học sinh... tham  gia ra quân tổng vệ sinh, sửa chữa bảo dưỡng công 

trình cấp nước sinh hoạt. 

Qua các hoạt động phong trào tăng cường công tác đoàn kết tập hợp mọi 

tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước, tham gia bảo vệ công 

trình cấp nước, bảo vệ  môi trường, sử dụng công trình cấp nước có hiệu quả, 

bền vững và tiết kiệm nước.  

Góp phần thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Chương trình MTQG nước sạch và 

VSMTNT trong năm 2019. Xây dựng, cải tạo nâng cấp các công trình vệ sinh 

đạt tiêu chuẩn của Bộ y tế; Đẩy mạnh xây dựng các hố thu gom chất thải, rác 

thải, cải tạo cảnh quan môi trường, phòng chống dịch bệnh. 

Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành và nhận thức của mọi  

người dân đối với nước sạch và VSMTNT, quản lý khai thác các công trình cấp 

nước và vệ sinh hiệu quả, bền vững./.  
 

 

Nơi nhận:             
- Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

- Lưu: VT. ( eOffice) 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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