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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày        tháng     năm 2022 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể  cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các đơn vị trong ngành Y tế.   
 

Thực hiện Văn bản số 4731/UBND-VX1 ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh về 

việc triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường (VSMT), vệ sinh cá nhân phòng 

chống dịch, bệnh và Văn bản số 4500/BYT-MT ngày 22/8/2022 của Bộ Y tế về 

việc chỉ đạo triển khai các hoạt động VSMT, vệ sinh cá nhân phòng chống dịch, 

bệnh; để chủ động phòng, chống các dịch bệnh liên quan đến VSMT, vệ sinh cá 

nhân trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung 

chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh các hoạt động thiết thực đảm bảo công tác giữ gìn VSMT, xử 

lý nước và VSMT tại nơi ở, nơi làm việc, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch bệnh; 

phát huy vai trò của chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và người dân tích cực tham 

gia các hoạt động VSMT phòng, chống dịch, bệnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát 

các nội dung về VSMT, vệ sinh cá nhân phòng chống dịch bệnh tại cơ quan, đơn 

vị, địa phương nhất là tại các địa phương có ổ dịch sốt xuất huyết, các khu vực có 

nguy cơ bùng phát dịch bệnh, các khu vực chịu ảnh hưởng do mưa bão, lũ lụt,… 

2. Tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn người 

dân tích cực, chủ động thực hiện các hoạt động VSMT, thực 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 phế thải, vật dụng có chứa nước không sử 

dụng; phát hiện và diệt loăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng 

cách thau rửa, đậy nắp kín, khơi thông cống rãnh không cho muỗi đẻ trứng. Lồng 

ghép truyền thông về VSMT, 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 xây dựng nông thôn mới và các 

chương trình khác. 

3. Đề nghị UBND các huyện thành phố, thị xã chỉ đạo UBND các xã, 

phường, thị trấn thực hiện nghiêm việc triển khai các hoạt động đảm bảo VSMT tại 

nơi ở, nơi làm việc, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường chỉ đạo, 

vận động các cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, hộ gia đình trên địa bàn chủ động, tích cực thực hiện công tác VSMT; 

thực hành tốt vệ sinh cá nhân như rửa tay với xà phòng và nước sạch. Thường 

xuyên kiểm tra, loại bỏ các vật liệu phế thải, vật dụng chứa nước không sử dụng; 
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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, thả cá, khơi thông cống rãnh không 

để muỗi đẻ trứng. Tích cực phối hợp với ngành Y tế trong việc thực hiện các chiến 

dịch diệt bọ gậy, lăng quăng. Tăng cường xử lý nước và VSMT trong mùa mưa 

bão, lũ lụt. Phát động tổng VSMT tại địa phương nhằm thu hút toàn thể nhân dân, 

doanh nghiệp, các trường học, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia, đặc biệt là 

các khu vực có dịch bệnh sốt xuất huyết. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động 

tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn chỉ đạo các tổ chức 

thành viên vận động các đoàn viên, hội viên chủ động, tích cực tham gia các hoạt 

động VSMT, vệ sinh cá nhân, sử dụng nước sạch phòng, chống dịch bệnh; tổ chức 

tốt chiến dịch diệt lăng quăng, diệt muỗi, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.  

5. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông 

trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về 

tầm quan trọng của công tác VSMT, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch bệnh, đặc 

biệt là việc diệt lăng quăng, diệt muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết.  

6. Các đơn vị trong ngành Y tế 

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, cập nhật kiến thức cho cán bộ y tế về vệ sinh 

khử khuẩn, giữ gìn VSMT, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch bệnh, tránh lây 

nhiễm chéo trong các cơ sở y tế; hướng dẫn xử lý nước và VSMT trong mùa mưa 

bão, lũ lụt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các nội dung về VSMT, vệ sinh 

cá nhân, phòng, chống dịch bệnh tại các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch bệnh, 

nhất là các địa phương có dịch sốt xuất huyết. 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch - đẹp 

theo Quyết định số 5959/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế 

7. Công tác báo cáo: Trung tâm Y tế tuyến huyện chịu trách tổng hợp, báo 

cáo kết quả thực hiện trên địa bàn về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trước ngày 

10/12/2022 để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 

15/12/2022./. 
 

Nơi nhận:                                                              
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo) 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng chuyên môn Sở; 

- Cổng thông tin điện tử SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 
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