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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-YT 
V/v triển khai các hoạt động  

vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân 

phòng chống dịch, bệnh  

     Trùng Khánh, ngày        tháng 9 năm 2022 

 

Kính gửi:  

                                      - Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện; 

                                         - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

   (gọi chung là các cơ quan, đơn vị) 

           

Thực hiện Công văn số 2279/UBND-VX ngày 31/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá 

nhân phòng chống dịch, bệnh. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh liên quan đến 

vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện có 

ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, 

thị trấn để triển khai các hoạt động thiết thực nhằm tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh 

môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch, tăng cường công tác xử lý nước và vệ 

sinh môi trường trong mùa bão lũ. 

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các cán bộ y tế về vệ sinh khử khuẩn, giữ gìn 

vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân và phòng chống dịch bệnh; hướng dẫn xử lý nước và 

vệ sinh môi trường trong mùa bão lũ. 

2. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện  

Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, 

vận động, hướng dẫn người dân tích cực, chủ động thực hiện công tác vệ sinh môi 

trường, thực hành tốt vệ sinh cá nhân như rửa tay với xà phòng và nước sạch, thường 

xuyên vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, trường học... kiểm tra, loại bỏ các vật liệu phế thải, vật 

dụng có thể chứa nước không sử dụng; phát hiện và diệt lăng quăng trong các dụng cụ 

chứa nước sinh hoạt bằng cách thau rửa, đậy nắp kín bể và các vật dụng chứa nước 

không sử dụng để không cho muỗi đẻ trứng; lồng ghép truyền thông về vệ sinh môi 

trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch với các hoạt động của Phong trào Vệ sinh yêu 

nước nâng cao sức khỏe nhân dân, Chương trình Sức khỏe Việt Nam, Chương trình mục 

tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững, các chương trình, phong trào và các dự án khác. 

3. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện để triển khai các hoạt động thiết thực 

nhằm tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, 

chống dịch, tăng cường công tác xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lũ và 

phát huy vai trò của chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và người dân tích cực tham gia 
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công tác phòng, chống dịch. 

- Tăng cường công tác chỉ đạo về vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân và phòng 

chống dịch bệnh tại các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch bệnh để đảm bảo hiệu quả và 

đúng theo các quy định hiện hành. 

Căn cứ nội dung chỉ đạo, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND 

các xã, thị trấn triển khai thực hiện; Báo cáo kết quả thực hiện về Trung tâm Y tế 

huyện để tổng hợp trước ngày 02/12/2022; Giao Trung tâm Y tế huyện tổng hợp, báo 

cáo kết quả triển khai gửi Sở Y tế, đồng thời báo cáo UBND huyện để theo dõi trước 

ngày 08/12/2022./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh;   

- Sở Y tế;                         (B/c)                

- TT. Huyện ủy;               

- TT. HĐND huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, YT.  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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