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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nước thế giới năm 2016

Người ký: Sở Nội vụ
Email:
sonoivu@langson.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Lạng Sơn

Triển khai văn bản số 139/STNMT-TNN ngày 01/3/2016 của Sở Tài
nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nước thế
giới năm 2016; Sở Nội vụ ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm
Ngày Nước thế giới năm 2016 của cơ quan, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tài nguyên nước với sự phát
triển bền vững, phát huy nội lực của cộng đồng với việc xây dựng, sử dụng và
bảo vệ nguồn nước sạch, công trình vệ sinh và cải thiện môi trường sống, ứng
phó với biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới năm 2016 với chủ
đề “Nước và Việc làm”, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm
của toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Nội vụ về vai trò,
tầm quan trọng của nguồn tài nguyên Nước. Vận động toàn thể công chức, viên
chức và người lao động trong cơ quan tích cực tham gia các hoạt động hưởng
ứng ngày Nước thế giới năm 2016.
3. Góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của công
chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở Nội vụ trong việc bảo vệ nguồn
nước, đảm bảo việc khai thác, sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm, xả nước thải vào
nguồn nước đúng quy định của pháp luật.
4. Việc tuyên tuyền, phổ biến Ngày Nước thế giới 22/3 với chủ đề "Nước
và Việc làm" phải theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên Môi trường và các cơ
quan liên quan.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền
Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước về nguồn tài nguyên Nước.
Tuyên truyền, vận động, giáo dục đối với toàn thể công chức, viên chức và
người lao động thuộc Sở nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước, đảm bảo
việc khai thác, sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm, xả nước thải vào nguông nước
đúng quy định của pháp luật.
Tuyên truyền các loại hình hoạt động, các mô hình hoạt động hiệu quả, tập
thể và cá nhân điển hình, biểu dương, khen thưởng để động viên kịp thời những
tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong bảo vệ nguồn tài nguyên Nước.

Tuyên truyền qua bảng LED điện tử của cơ quan Sở, treo băng rôn, khẩu
hiệu tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở, các nội dung về chủ đề " Nước
và Việc làm".
1.2. Hình thức tuyên truyền
Đăng tải các thông tin tuyên truyền trên Website Sở Nội vụ, mạng thông tin
nội bộ về chủ đề "Nước và Việc làm";
Đăng tải trên biển Led của Sở Nội vụ, khẩu hiệu: "Giữ sạch nguồn nước vì
sức khỏe của chính mình và của cả cộng đồng!"
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với các phòng, tổ chức thuộc Sở
Tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch đến toàn
thể công chức, viên chức và người lao động trực thuộc phòng, đơn vị mình quản
lý.
2. Văn phòng Sở
2.1. Đăng tải thông tin tuyên truyền, khẩu hiệu;
2.2. Theo dõi, đôn đốc các phòng, tổ chức thuộc sở và các tổ chức đoàn thể
thuộc sở thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo sở, báo cáo UBND
tỉnh về kết quả triển khai kế hoạch;
2.3. Phối hợp với các phòng thuộc sở, các tổ chức trực thuộc sở tổ chức tốt
các nội dung, đảm bảo các điều kiện cần thiết tổ chức thực hiện các nội dung
theo kế hoạch.
3. Công đoàn cơ sở, các tổ chức đoàn thể
Cụ thể hóa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng kế hoạch triển
khai thực hiện, cụ thể hóa các nội dung hưởng ứng Ngày nước thế giới năm
2016 bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả.
4. Thời gian thực hiện
Từ nay cho đến hết ngày 31/12/2016, đợt cao điểm là từ ngày 18/3 đến hết
ngày 25/3/2016.
Đề nghị các phòng, tổ chức trực thuộc phổ biến nội dung kế hoạch và triển
khai tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nghiêm túc
thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/c);
- Sở Tài nguyên & MT;
- LĐ Sở;
- Các phòng thuộc sở;
- Ban TĐKT, CCVTLT;
- Các Đoàn thể;
- Website;
- CC, VC, NLĐ (eOffice);
- Lưu: VT, VP.
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