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KẾ HOẠCH 

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao 

sức khỏe nhân dân năm 2020 trên địa bàn huyện Hòa An  

với chủ đề “Vệ sinh phòng, chống dịch COVID-19” 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1573/KH-UBND ngày 29/6/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về Triển khai các hoạt động hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu 

nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng với chủ đề 

“Vệ sinh phòng, chống dịch COVID-19”. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế 

hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Phong trào trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, các 

ban, ngành và toàn thể xã hội về Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe 

nhân dân; chuyển biến thành những hành động cụ thể về vệ sinh cá nhân, vệ sinh 

môi trường liên quan đến sức khỏe. 

- Phát động Phong trào sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 

trường học và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. 

- Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu liên quan đến vệ sinh và nâng cao sức khỏe 

của Chương trình Mục tiêu Quốc gia Y tế, chương trình xây dựng nông thôn mới 

và các chương mục tiêu khác đang triển khai trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân phải thu hút được 

sự quan tâm của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân 

trên địa bàn huyện. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Tăng cường các hoạt động về vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng, vệ sinh 

nhà tiêu hộ gia đình, vệ sinh trong các cơ sở y tế và nơi làm việc; bảo đảm chất 

lượng nước ăn uống, sinh hoạt góp phần thực hiện hiệu quả Phong trào vệ sinh yêu 

nước nâng cao sức khỏe nhân dân; Phát hiện sớm trường hợp mắc COVID-19, xử 

lý kịp thời không để dịch bệnh lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất số mắc và tử 

vong. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường 
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- 100% các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân  

dân xã, thị trấn xây dựng, nhân rộng các mô hình vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà 

phòng, môi trường theo các hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- 100% các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân 

dân xã, thị trấn triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện 

về phòng chống dịch COVID-19 đặc biệt là triển khai các Quyết định của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về hướng dẫn phòng, chống và đánh 

giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu dịch vụ, hộ gia đình, nơi làm việc. 

- 100% các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân 

dân xã, thị trấn triển khai các hoạt động truyền thông gián tiếp trên các phương tiện 

thông tin đại chúng và trực tiếp tại cộng đồng về vệ sinh phòng, chống dịch 

COVID-19, nâng cao nhận thức về vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng, vệ sinh 

môi trường và sử dụng nước sạch theo các khuyến cáo của Bộ Y tế. 

- 100% các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân 

dân xã, thị trấn được duy trì kiểm tra, giám sát việc triển khai phong trào, tập trung 

vào công việc vệ sinh phòng, chống dịch COVID-19: vệ sinh cá nhân, rửa tay với 

xà phòng, vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình, vệ sinh trong các cơ sở y tế và nơi làm việc, 

khu dịch vụ. 

b) Vệ sinh chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt 

- 100% các văn bản hướng dẫn được ban hành kịp thời, theo kế hoạch liên 

quan tới thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt. 

- 100% các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân 

dân xã, thị trấn triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo đảm vệ 

sinh chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt. 

- 100% cơ sở cấp nước được kiểm tra, giám sát vệ sinh và chất lượng nước. 

II. ĐỊA BÀN TRIỂN KHAI, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Địa bàn triển khai: Trên địa bàn toàn huyện. 

2. Thời gian thực hiện: Năm 2020 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA PHONG TRÀO 

1. Các hoạt động về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường 

a) Triển khai các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về vệ sinh cá 

nhân, rửa tay với xà phòng... vệ sinh phòng, chống dịch bệnh COVID-19;  xây 

dựng, bảo quản và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh 

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về vệ sinh cá nhân, 

rửa tay với xà phòng; xây dựng, bảo quản và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh theo các 

hướng dẫn và khuyến cáo của Bộ Y tế lồng ghép với phong trào "Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa", Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới, Chương trình "5 không, 3 sạch"... 

- Triển khai các mô hình điển hình "Dân vận khéo" nhằm phát huy tính tích 

cực, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tham 
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gia các phong trào thi đua yêu nước tập trung vào các lĩnh vực vệ sinh cá nhân, rửa 

tay với xà phòng, bảo quản và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, vệ sinh chất lượng 

nước ăn uống, sinh hoạt. 

- Triển khai mô hình "Ngày Chủ nhật xanh", chương trình hướng dẫn rửa tay 

với xà phòng trong trường học và cộng đồng. 

- Duy trì và phát triển mô hình cộng đồng tự quản về vệ sinh phòng, chống 

tai nạn thương tích. 

- Tổ chức truyền thông chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ 

gậy phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. 

b) Triển khai hoạt động tại các cơ sở làm việc 

- Tại các cơ sơ y tế: Triển khai thực hiện xây dựng cơ sở y tế Xanh - Sạch - 

Đẹp; xây dựng và bảo quản công trình vệ sinh trong các cơ sở y tế, truyền thông 

thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng trong các cơ sở y tế. 

- Tại khu dịch vụ, hộ gia đình, doanh nghiệp...: Thực hiện hướng dẫn phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành. 

- Tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp: Thường xuyên thực hiện bảo quản, 

sử dụng các công trình vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh 

trụ sở nơi làm việc. 

- Tại các cơ sở giáo dục: Thực hiện bảo quản công trình vệ sinh trường học; 

tổ chức truyền thông cho học sinh về các vấn đề liên quan đến vệ sinh: vệ sinh cá 

nhân, rửa tay với xà phòng, sử dụng và bảo quản công trình vệ sinh trong trường 

học... 

c) Kiểm tra, giám sát 

Triển khai công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện có hiệu quả công 

tác về vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng, vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình, vệ sinh 

trong các cơ sở y tế, nơi làm việc, khu dịch vụ, hộ gia đình, doanh nghiệp. 

2. Các hoạt động bảo đảm chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt 

- Triển khai đào tạo, tập huấn cho cán bộ chuyên môn của các đơn vị về 

thanh tra, kiểm tra, giám sát về xét nghiệm chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt. 

- Tuyên truyền vận động người dân giữ gìn vệ sinh nguồn nước, dụng cụ 

chứa nước... và thực hiện việc xử lý nước và vệ sinh môi trường trong tình trạng 

khẩn cấp khắc phục hạn hán, lũ lụt. 

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy định của nhà nước trong 

việc bảo đảm chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt theo quy định. 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Xây dựng chính sách, tổ chức, chỉ đạo, điều hành 

- Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham mưu cho Ủy ban 

nhân dân huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu 

nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020 trên địa bàn huyện, với chủ đề: "Vệ 

sinh phòng, chống dịch COVID-19". 
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- Xây dựng các văn bản phối hợp liên ngành trong việc tổ chức lồng ghép 

các hoạt động của Phong trào. 

- Xây dựng các văn bản triển khai theo các chủ đề về vệ sinh cá nhân, rửa 

tay với xà phòng, vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình, vệ sinh trong các cơ sở y tế và nơi 

làm việc, khu dịch vụ, doanh nghiệp..., vệ sinh chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt. 

- Xây dựng các hướng dẫn phát động, triển khai chiến dịch truyền thông 

hưởng ứng ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân (02/7), Ngày Thế 

giới rửa tay với xà phòng (15/10), Ngày Nhà vệ sinh Thế giới (19/11). 

- Xây dựng các hướng dẫn về kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phong trào. 

2. Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức 

a) Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền tư tưởng chỉ đạo của Phong trào. 

- Tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của Phong trào. 

- Tuyên truyền các nội dung bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu về 

vệ sinh phòng, chống các dịch bệnh, đặc biệt là phòng, chống dịch COVID-19. 

b) Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Thực hiện các 

chiến dịch tuyên truyền trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng như: đài 

truyền thanh truyền hình, báo chí... 

- Tuyên truyền lồng ghép thông qua các cuộc họp, mít tinh, tập huấn: Trong 

các cuộc họp giao ban, các cuộc họp lớn hoặc các buổi mít tinh có nhiều người 

tham gia. Có thể thành lập hoặc duy trì các câu lạc bộ và nhiều hình thức hoạt động 

theo nhóm khác. 

- Tuyên truyền thông qua bản tin, khẩu hiệu, pano, áp phích ở nơi tập trung 

đông người, khu đông dân cư, tại đầu các thôn, xóm, cơ sở y tế, khu dịch vụ, doanh 

nghiệp...; xây dựng các tranh ảnh phê phán các thói quen không hợp vệ sinh cũng 

như các hành vi, lối sống không lành mạnh...; xây dựng, in ấn các tài liệu, thông 

điệp, chủ đề "Vệ sinh phòng, chống dịch COVID-19"; kiểm tra, giám sát chất 

lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt phù hợp với địa phương. 

- Tuyên truyền thông qua các cuộc vận động trực tiếp tại cộng đồng. 

- Tổ chức phát động chiến dịch tuyên truyền hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu 

nước nâng cao sức khỏe nhân dân theo các chủ đề ưu tiên để giải quyết những vấn 

đề cấp thiết về vệ sinh liên quan đến sức khỏe, về vệ sinh phòng, chống dịch 

COVID-19, vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng, vệ sinh môi trường và sử dụng 

nước sạch. 

3. Lồng ghép chương trình trong triển khai kế hoạch 

Căn cứ vào các mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu chí và nội dung của các phong trào và 

chương trình dự án có liên quan tới vệ sinh và nâng cao sức khỏe khác thực hiện 

phối hợp triển khai lồng ghép có hiệu quả. Lồng ghép các nội dung hoạt động của 

phong trào vào Chương trình, Dự án khác như: Chương trình Mục tiêu Quốc gia 
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xây dựng nông thôn mới, Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn 

hóa, Chương trình Sức khỏe Việt Nam... với chủ đề: "Vệ sinh phòng, chống dịch 

COVID-19". 

4. Phối hợp liên ngành 

- Tăng cường sự tham gia phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, ngành, tổ 

chức chính trị - xã hội đối với công tác vệ sinh nâng cao sức khỏe. 

- Ban Chỉ đạo liên ngành của các phong trào, chương trình, dự án có nhiệm 

vụ liên quan đến nâng cao sức khỏe cần tiến hành rà soát, xem xét bổ sung và hoàn 

chỉnh các tiêu chí cần thiết, đưa ra các giải pháp để tổ chức chỉ đạo triển khai có 

hiệu quả nhằm đạt được chỉ tiêu đề ra. 

- Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính 

trị - xã hội để thực hiện phong trào. 

5. Kiểm tra, giám sát, tổng kết phong trào 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, thực hiện phong trào của các cơ 

quan, đơn vị để kịp thời có những biện pháp chỉ đạo, điều hành các hoạt động 

nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. 

- Thực hiện kiểm tra theo các chương trình và kiểm tra lồng ghép trên cơ sở 

phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội... 

- Tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm và có hình thức khen thưởng các cá 

nhân, tập thể, đơn vị thực hiện tốt phong trào, đồng thời có hình thức kiểm điểm, 

phê bình đối với những cơ quan đơn vị, địa phương chưa nghiêm túc thực hiện. 

6. Giải pháp về chính sách 

- Sử dụng kinh phí của các chương trình mục tiêu, các nhiệm vụ, dự án có 

liên quan tới vệ sinh và nâng cao sức khỏe. 

- Các địa phương ưu tiên cấp kinh phí để tổ chức triển khai Phong trào. 

- Thực hiện xã hội hóa, huy động vốn đầu tư của các tổ chức trong và ngoài 

nước, doanh nghiệp, cá nhân. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế huyện 

Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện 

xây dựng kế hoạch Triển khai các hoạt động hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu 

nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020, với chủ đề “Vệ sinh phòng, chống 

dịch COVID-19” trên địa bàn. Phối hợp tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, 

giám sát hoạt động của Phong trào; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 

gửi UBND tỉnh (qua Sở Y tế) trước ngày 01/12/2020. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. 
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- Phối hợp với đơn vị liên quan tập trung triển khai các nội dung của phong 

trào về: Vệ sinh để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vệ sinh nơi làm việc, giám 

sát chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt; hướng dẫn người dân xây dựng các công 

trình vệ sinh hộ gia đình, thực hiện hành vi vệ sinh cá nhân có lợi cho sức khỏe. 

- Thực hiện rà soát thuốc, máy móc, trang thiết bị, vật tư phục vụ cấp cứu, 

điều trị bệnh nhân, chủ động bổ sung, thay thế và đề xuất nhu cầu cấp bổ sung để 

bảo đảm chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện  

cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, cấp cứu và điều trị bệnh nhân COVID-19. 

- Triển khai các hoạt động hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng 

cao sức khỏe nhân dân năm 2020 với chủ đề: "Vệ sinh phòng, chống dịch COVID-

19". 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn, 

chỉ đạo, tổ chức phát động chiến dịch truyền thông hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu 

nước nâng cao sức khỏe nhân dân (02/7). 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của Phong trào, thường xuyên cập 

nhật, tổng hợp tình hình dịch trên địa bàn huyện, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện 

và Sở Y tế theo quy định. 

3. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện 

- Tham gia truyền thông phòng, chống bệnh COVID-19 trên địa bàn như: Vệ 

sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn, kiểm soát sử dụng các phụ gia 

vè chất cấm trong sản xuất, nuôi trồng, chế biến và sử dụng thực phẩm… 

- Đẩy mạnh triển khai các mục tiêu liên quan đến vệ sinh và nâng cao sức 

khỏe của Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Vận động 

người dân xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh và di dời chồng gia súc ra 

khỏi gầm sàn nhà ở, thực hiện thu gom phân vào hố ủ phân; thực hiện ủ phân bằng 

các chế phẩm sinh học, không sử dụng phân tươi để chăm bón cây trồng, nuôi thủy 

sản. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tiếp tục đầu tư xây mới, 

nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, tăng khả năng tiếp cận của 

người dân được an toàn, vệ sinh. 

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả 

chương trình mục tiêu quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động. 

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người lao động và nhân dân thực hiện 

đúng quy trình, biện pháp làm việc an toàn đối với các công việc có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh lao động, tập 

trung vào các doanh nghiệp hoạt động có nhiều yếu tố nguy hiểm, dễ cháy nổ… 

- Chủ động theo dõi, nắm bắt diễn biến về sức khỏe liên quan đến dịch bệnh 

COVID-19 đối với người lao động trong đơn vị, doanh nghiệp; khi phát hiện người 



7 

 

lao động có dấu hiệu bất thường liên quan đến dịch bệnh COVID-19 liên hệ ngay 

với cơ sở y tế để có giải pháp cách ly phòng, chống dịch bệnh kịp thời. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Phối hợp với ngành y tế và các ngành có liên quan tổ chức các hoạt động 

chuyên môn; tăng cường công tác tuyên truyền vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà 

phòng, vệ sinh môi trường, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh… trong các trường học 

trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện phối hợp với ngành y tế tuyên 

truyền, hướng dân cho công chức, viên chức, người lao động, học sinh hưởng ứng 

phong trào, tích cực tham gia phòng, chống bệnh, dịch bệnh COVID-19, đưa các 

hoạt động truyền thông về vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng, vệ sinh nhà tiêu 

hộ gia đình, vệ sinh môi trường; bảo đảm chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt vào 

hoạt động chính khóa và ngoại khóa trong trường học theo sự chỉ đạo của trung 

ương, của tỉnh. 

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Quy hoạch việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân tại đô thị, nông thôn 

đủ số lượng và chất lượng; tập trung giải quyết vấn đề quy hoạch và quản lý nước 

thải, rác thải đô thị. 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Hướng dẫn, rà soát, bổ sung các tiêu chí về vệ sinh vào Phong trào Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, các quy định trong các hương ước văn 

hóa của khu dân cư. Khơi dậy những nét đẹp văn hóa, xóa bỏ dần các hủ tục tập 

quán lạc hậu không có lợi cho sức khỏe trong cộng đồng dân cư; vận động toàn 

dân tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động của Phong trào. 

- Phối hợp với ngành y tế và các ban ngành liên quan thường xuyên tuyên 

truyền các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho nhân dân trên các 

phương tiện thông tin đại chúng để mọi người dân nhận thức đúng, đầy đủ về bệnh, 

dịch bệnh, nguyên nhân, cách phát hiện, triệu chứng và các biện pháp phòng, 

chống để chủ động thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngay tại gia 

đình, cộng đồng. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động thông tin cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền 

vận động để mọi người dân tích cực tham gia các hoạt động của Phong trào. 

8. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện 

- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành xây dựng các phóng sự, tin bài về tư 

tưởng chỉ đạo của Phong trào, ý nghĩa, mục đích của Phong trào; nâng cao nhận 

thức và đề cao trách nhậm của các cấp chính quyền, các ban, ngành và toàn xã hội 

về Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; thông tin về tình hình 

dịch bệnh, các biện pháp, hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

- Tăng thời lượng thông tin, tuyên truyền với chủ đề: “Vệ sinh phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19”, vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng, vệ sinh nhà tiêu hộ 
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gia đình, vệ sinh trong các cơ sở y tế, nơi làm việc, khu dịch vụ, hộ gia đình, doanh 

nghiệp…; bảo đảm chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt. 

9. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

- Phối hợp với ngành y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực 

hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu tối đa các yếu tố nguy hại đến 

sức khỏe của nhân dân, tổng hợp, theo dõi và đánh giá các yếu tố môi trường có 

tác động đến sức khỏe và bệnh tật của con người. 

- Phát động phong trào rộng khắp trong nhân dân nhằm thay đổi tập quán, ý 

thức của người dân trong việc thu gom, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, 

cảnh quan môi trường. 

10. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

- Phối hợp với ngành y tế, các cơ quan, ban, ngành có liên quan tham mưu 

UBND huyện bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch được phê duyệt 

theo quy định của pháp luật và phù hợp với khả năng ngân sách địa phương. 

- Phối hợp với ngành y tế kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí 

triển khai Kế hoạch theo quy định hiện hành. 

11. Phòng Nội vụ huyện 

- Hướng dẫn các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn đưa việc thực hiện 

Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020, với chủ đề: 

"Vệ sinh phòng, chống dịch COVID-19" làm tiêu chí đánh xét thi đua cuối năm. 

- Phối hợp với ngành y tế theo dõi, tổng hợp, đề xuất hình thức khen thưởng 

các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Phong trào. 

12. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các hội, đoàn thể, tổ 

chức chính trị - xã hội 

Chỉ đạo các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 

hội viên và toàn dân hưởng ứng, tự giác tham gia phong trào. Lồng ghép có hiệu 

quả việc thực hiện Phong trào với các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa, lồng ghép với các hoạt động thuộc Chương trình Sức khỏe Việt 

Nam và các Chương trình, Dự án khác với chủ đề: “Vệ sinh phòng, chống  dịch  

COVID-19”, thông qua triển khai các chiến dịch, cuộc vận động... kêu gọi các hội 

viên Hội phụ nữ, Thanh niên, nông dân, cựu chiến binh và các tổ chức chính trị xã 

hội nghề nghiệp tình nguyện tham gia thực hiện Phong trào. 

13. UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức 

khỏe nhân dân năm 2020, với chủ đề: "Vệ sinh phòng, chống dịch COVID-19" trên 

địa bàn. 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hành vi vệ sinh cá nhân và vệ 

sinh môi trường, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, bảo quản nguồn nước sinh hoạt, 

quản lý chất thải tại cộng đồng, trường học. 
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- Báo cáo kết quả thực hiện phong trào về UBND huyện (qua Phòng Y tế); 

tổng hợp, báo cáo kịp thời, thường xuyên, đột xuất về diễn biến tình hình dịch 

bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương theo quy định. 

Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị 

xã hội, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo kết  

quả thực hiện Kế hoạch gửi UBND huyện (qua Phòng Y tế) trước ngày 

25/11/2020./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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