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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác truyền thông nâng cao nhận thức về nước sạch và
VSMTNT, tập huấn, thống kê hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt nông thôn
trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025
Thực hiện Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh
Sơn La về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông nâng cao
nhận thức về nước sạch và VSMTNT, tập huấn, thống kê hiện trạng sử dụng
nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân
dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC TIÊU
- Cung cấp thông tin giúp người dân nâng cao nhận thức về sử dụng nước
sạch, có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của
gia đình và cộng đồng.
- Tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt việc xử lý và trữ nước an toàn
tại hộ gia đình, đảm bảo cho nhu cầu sử dụng nước sạch thường xuyên của gia đình.
- Cung cấp kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ vận hành công trình cấp
nước tập trung và người dân nông thôn, góp phần nâng cao hiệu quả các công
trình cấp nước tập trung nông thôn.
- 100% các xã nông thôn mới có hệ thống quản lý, vận hành bền vững
công trình cấp nước tập trung bền vững và hình thành được nhóm cộng đồng sử
dụng nước hợp vệ sinh và bảo vệ công trình cấp nước tập trung.
- Tổ chức tuyên truyền về nước sạch và VSMTNT thường xuyên, hiệu quả.
- Quản lý và xử lý nước thải tại hộ gia đình, hình thành cụm dân cư thu
gom, phân loại giác tại nguồn, đồng thời khuyến khích giảm chất thải nhựa trong
cộng đồng dân cư.
- Giúp người dân và cán bộ BQL công trình cấp nước nắm được kiến thức
về quản lý chất lượng nước sinh hoạt. Từ đó phát hiện các nguy cơ ô nhiễm
nguồn nước và có cách xử lý phù hợp.
- Cung cấp kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ thực hiện công tác điều tra
thông kê trong lĩnh vực nước sinh hoạt tại cơ sở. Từ đó hàng năm thực hiện
công tác thu thập số liệu bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch trên địa bàn kịp
thời, hiệu quả.
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- Xây dựng mô hình cấp nước an toàn tại một số công trình cấp nước tập
trung nông thôn. Để đánh giá hiệu quả, tính khả thi và nhân rộng mô hình ra các
công trình cấp nước trên toàn huyện.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về nước sạch và vệ sinh môi
trường nông thôn
1.1. Xây dựng pano, áp phích, biển truyền thông tuyên truyền về đấu
nối và sử dụng nước máy và các vấn đề vệ sinh môi trường
- Nội dung: Khuyến khích sử dụng nước sạch, vận động đấu nối và sử
dụng nước từ công trình cấp nước tập trung. Hình thành thói quen giữ rìn vệ
sinh môi trường tại khu vực sinh sống.
- Địa điểm: Các khu vực dân cư tập trung, UBNS xã, nơi có công trình cấp
nước tập trung.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm
- Đơn vị thực hiện: UBND các xã.
1.2. Xây dựng hương ước, quy ước của bản, xóm việc quản lý, bảo vệ
công trình cấp nước, rừng đầu nguồn nước
- Địa điểm: Tại các bản có công trình cấp nước tập trung.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
- Đơn vị thực hiện: UBND các xã
1.3. Tuyên truyền trên sóng phát thanh trung tâm truyền thông - Văn
hóa huyện.
- Nội dung: Xây dựng phóng sự, chuyên mục, bản tin tuyên truyền về sử
dụng nước an toàn hiệu quả, tiết kiệm.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông
- Văn hóa huyện.
1.4. Truyền thông trên hệ thống loa phát thanh tại xã, bản.
- Nội dung: các thông điệp truyền thông về nâng cao nhận thức sử dụng
dịch vụ cấp nước và phí đấu nối, giá nước, phương thức thanh toán, thuyết phục
vận động các gia đình đấu nối và sử dụng nước để nâng cao sức khỏe, cải thiện
chất lượng cuộc sống, tiết kiệm chi phí. Tuyên truyền văn bản pháp luật về bảo
vệ công trình cấp nước.
- Địa điểm: Các xã.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông
- Văn hóa huyện, UBND các xã.
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1.5. Thành lập tổ tuyên truyền và cụm dân cư sử dụng nước sạch và
bảo vệ công trình cấp nước tập trung
- Nội dung: Lựa chọn đại diện ban ngành đoàn thể của các bản trong xã,
quyết định thành lập tổ truyền thông tuyên truyền, xây dựng kế hoạch và hướng
dẫn tổ hoạt động thực hiện công tác tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi
trường tại địa phương.
- Địa điểm: Các xã.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
- Đơn vị thực hiện: UBND các xã.
1.6. Xây dựng cụm dân cư thu gom, phân loại, xử lý giác thải sinh hoạt tại
nguồn, khuyến khích giảm chất thải nhựa trong cộng đồng dân cư
- Nội dung: Xây dựng cụm dân cư thu gom, phân loại, xử lý giác thải sinh
hoạt tại hộ gia đình, tiến hành các hoạt động truyền thông tại cộng đồng khuyến
khích hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa một lần giúp giảm chất thải nhựa.
- Địa điểm: Các xã.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
- Đơn vị thực hiện: UBND các xã.
2. Công tác tập huấn
2.1. Tập huấn quản lý, vận hành, khai thác công trình cấp nước tập
trung nông thôn
- Nội dung: Cung cấp kiến thức, kỹ năng trong việc quản lý, vận hành,
khai thác công trình cấp nước tập trung. Giới thiệu và hướng dẫn khắc phục
những hư hỏng thường gặp. Cách tổ chức, vận hành bộ máy quản lý (Ban quản
lý công trình) và phương pháp nội dung tuyên truyền đến người dân tạo sự đồng
thuận và cùng đóng góp giúp công trình hoạt động bền vững.
- Địa điểm: Các xã có công trình cấp nước tập trung đang hoạt động.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm nước sạch và VSMTNT tỉnh Sơn La.
- Đơn vị phối hợp thực hiện: Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã.
2.2. Tập huấn xử lý, tích trữ nước cho gia đình
- Nội dung: Cung cấp cho người dân nông thôn các cách trữ nước an toàn
tại hộ gia đình. Đồng thời hướng dẫn các phương pháp xử lý nước đảm bảo chất
lượng quy mô hộ gia đình. Từ đó đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt và nâng
cao chất lượng cuộc sống của gia đình và cộng đồng.
- Địa điểm: Các xã.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm nước sạch và VSMTNT tỉnh Sơn La.

4

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã.
2.3. Tập huấn quản lý giám sát chất lượng nước sinh hoạt
- Nội dung: Cung cấp cho người dân nông thôn, các tổ quản lý vận hành
công trình cấp nước tập trung kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát chất lượng
nước sinh hoạt. Mối nguy hại khi sử dụng nước không đảm bảo chất lượng đối
với sức khỏe, sinh hoạt. để đánh giá chất lượng nước và có cách xử lý đối với
các sự cố liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm nước sạch và VSMTNT tỉnh Sơn La.
- Đơn vị phối hợp thực hiện: Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã.
2.4. Tập huấn thu thập Bộ chỉ số giám sát, đánh giá nước sạch nông thôn
- Nội dung: Cung cấp cho cán bộ phụ trách công tác thu thập bộ chỉ số giám
sát đánh giá nước sạch nông thôn tại các xã nắm được cách thức thực hiện, kỹ năng
cập nhật, tổng hợp số liệu vào biểu mẫu thống kê. Đảm bảo tính cghính xác khách
quan của dữ liệu đầu vào.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm nước sạch và VSMTNT tỉnh Sơn La.
- Đơn vị phối hợp thực hiện: Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã.
2.5. Tập huấn cấp nước an toàn
- Nội dung: Cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hiện cấp nước an toàn tại các
công trình cấp nước tập trung nông thôn. Để nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành
công trinh cấp nước tập trung trên địa bàn.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm nước sạch và VSMTNT tỉnh Sơn La.
- Đơn vị phối hợp thực hiện: Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã.
3. Công tác thống kê Thu thập số liệu Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước
sạch nông thôn
- Nội dung: Triển khai công tác thống kê số liệu hiện trạng sử dụng nước
sinh hoạt trên địa bàn toàn huyện hàng năm.
- Địa điểm: Toàn huyện
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
- Đơn vị thực hiện: Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nông nghiệp và PTNT
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- Tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai
thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về nước sạch và VSMTNT,
hướng dẫn về quản lý, vận hành, khai thác công trình cấp nước tập trung.
- Phối hợp với Trung tâm nước sạch và VSMTNT tỉnh Sơn La tổ chức tập
huấn quản lý, vận hành, khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn; tập
huấn xử lý, tích trữ nước cho gia đình trên địa bàn huyện.
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh
phí tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về nước sạch và VSMTNT trên địa
bàn huyện.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm truyền thông - Văn hóa:
Tổ chức thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng
dân cư về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn huyện.
4. Ủy ban nhân dân các xã
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về nước sạch và vệ sinh
môi trường nông thôn; hướng dẫn, vận động người dân thực hiện tốt việc xử lý
và trữ nước an toàn tại hộ gia đình, đảm bảo cho nhu cầu sử dụng nước sạch
thường xuyên của gia đình.
- Cử học viên tham dự các lớp tập huấn đúng đối tượng và có khả năng
vận dụng kiến thức được tiếp thu khi về địa phương.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông nâng cao nhận thức
về nước sạch và VSMTNT, tập huấn, thống kê hiện trạng sử dụng nước sinh
hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Yêu cầu Thủ trưởng các
cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã tổ chức triển khai thực hiện
theo yêu cầu kế hoạch./.
Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã;
- Lưu: VT, NN(Luân), PT 20b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Cầm Văn Huy

