UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số: 2823 /SGD&ĐT-VP

Bến Tre, ngày 14 tháng 12 năm 2020

V/v tiếp tục tuyên truyền, vận
động trữ nước mưa, nước ngọt

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố;
- Trường phổ thông Hermann Gmeiner Bến Tre.
Thực hiện Công văn số 124-CV/ĐUK ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Đảng
ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về tiếp tục tuyên truyền, vận động trữ nước
mưa, nước ngọt; Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre yêu cầu các đơn vị quan tâm và
thực hiện một số việc sau:
1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 36/CT-TTg ngày 11/9/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ hạn
hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020 - 2021 ở Đồng bằng sông Cửu
Long; Kế hoạch số 5731/KH-UBND ngày 30/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
phòng chống, ứng phó hạn mặn tỉnh Bến Tre đến năm 2025; Công văn số
2660/SGD&ĐT-VP ngày 23 tháng 11 năm 2020 về triển khai thực hiện Kế hoạch
phòng, chống, ứng phó hạn mặn tỉnh Bến Tre đến năm 2025.
2. Thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo, diễn biến tình hình
xâm nhập mặn trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan chuyên môn để
chủ động ứng phó và có kế hoạch tích trữ nước sinh hoạt cho phù hợp.
3. Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở nhằm nâng cao nhận thức cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động về tác động của hạn mặn đến đời sống xã
hội; những mô hình trữ nước mưa, nước ngọt và ứng phó với hạn mặn đạt hiệu
quả; nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và đẩy mạnh việc trữ,
giữ, sử dụng nguồn nước ngọt an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.
4. Tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích
cực, chủ động trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt trong thời gian tới.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nêu trên quan tâm thực hiện tốt
tinh thần công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ và các P. GĐ Sở GD&ĐT;
- Website Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT.
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