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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG 

 

Số:          /KH-UBND  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Mường Khương, ngày       tháng 6 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ Phát động hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước, 

 nâng cao sức khỏe nhân dân ngày 02/7/2020 huyện Mường Khương 

   

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-SYT, ngày 09/6/2020 của Sở Y tế tỉnh Lào 

Cai, về việc tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước, nâng cao sức 

khỏe nhân dân 02/7/2020; 

Uỷ ban nhân dân huyện Mường Khương xây dựng kế hoạch phát động 

hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân 02/7/2020 với chủ 

đề “Vệ sinh phòng, chống dịch bệnh COVID -19” năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 
- Tạo dư luận mạnh mẽ, nâng cao nhận thức, kiến thức cho nhân dân trách 

nhiệm của các cấp lãnh đạo và tổ chức chính trị xã hội trong công tác phòng chống 

dịch bệnh, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. 

- Cung cấp kiến thức, thực hành đúng cho người dân trong hoạt động phòng 

chống dịch bệnh. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Từ ngày 28/6 đến 02/7/2020. 

2. Địa điểm: Tại 16/16 xã thị trấn. 

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu 

nước nâng cao sức khỏe nhân dân 02/7/2020 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày vệ sinh yêu nước 

nâng cao sức khỏe nhân dân theo chủ đề “Vệ sinh phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19”,  

- Treo băng zôn, khẩu hiệu tại các trục đường chính ở các xã, thị trấn 

- Thực hiện duy trì phong trào vệ sinh hàng tuần, hàng tháng vào một ngày 

nhất định ở các đường làng, ngõ xóm, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh 

nghiệp... nhằm tạo thói quen và nếp sống vệ sinh, văn minh trong nhân dân.  

2. Công tác truyền thông vệ sinh môi trường 

2.1. Tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại 

các cơ quan, công sở, trường học, doanh nghiệp với các nội dung sau: 

- Bố trí chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng hoặc cung cấp các sản 

phẩm vệ sinh tay có chứa cồn; 

- Duy trì các thói quen vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên lau nền nhà khử trùng 

các bề mặt các đồ vật tại nơi làm việc như tay nắm cửa, nút bấm thang máy…; 
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- Tăng cường thông khí tại lớp học, phòng làm việc bằng cách mở của ra vào 

và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa; 

- Đeo khẩu trang đúng cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hạn chế tới khu 

vực tập trung đông người, tránh tiếp xúc với người có biểu hiện sốt, ho, khó thở; 

- Che kín miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khủy tay áo, khăn vải hoặc 

khăn tay hoặc khăn giấy để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp ra không 

khí. Giặt sạch khăn hoặc bỏ ngay khăn giấy vào thùng rác sau khi sử dụng và rửa 

sạch tay với xà phòng; 

- Duy trì các thói quen tốt cho sức khỏe như tập thể dục giữa ca làm việc, 

tích cực vận động cơ thể, ăn uống hợp vệ sinh, đủ chất, giữ ấm mũi họng, nâng cao 

thể trạng; 

- Súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng; 

- Hạn chế tiếp xúc với các động vật hoang dã. 

2.2. Tuyên  truyền, vận động nhân dân nhằm thay đổi hành vi, vệ sinh 

cá nhân có lợi cho sức khỏe: 
Vận động người dân thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống và rèn 

luyện thân thể, đẩy mạnh thực hiện nội dung "3 sạch" trong phong trào "5 không, 3 

sạch". Cụ thể là: Sạch ngõ gắn với vệ sinh môi trường; sạch nhà gắn với vệ sinh 

thân thể; sạch bếp gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm. 

2.3. Cải thiện vệ sinh môi trường 

- Thực hiện tốt vệ sinh nơi công cộng, trên các phương tiện phục vụ giao 

thông công cộng; 

- Vận động người dân xây dựng và sử dụng đúng nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ 

sinh; 

- Xây dựng chuồng trại và thực hiện ủ phân hợp vệ sinh; 

- Vận động người dân thu gom, phân loại rác thải và sử lý đúng nơi quy 

định; 

- Định kỳ hàng tuần, tháng tổ chức tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, cơ 

quan, đơn vị trường học. 

3. Tổng hợp báo cáo 

 Các ban ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả các 

hoạt động của phong trào Ngày vệ sinh yêu nước trước ngày 05/7/2020 gửi về 

UBND huyện (qua Trung tâm Y tế huyện, gửi bản mềm về địa chỉ Email: 

ytcc.ttytmk@gmail.com). 
IV. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 

- Từ nguồn ngân sách của huyện. 

- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế huyện 

- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt 

động truyền thông hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe người dân 

với chủ đề “Vệ sinh, phòng chống dịch bệnh COVID–19” như mít tinh, diễu 

mailto:ytcc.ttytmk@gmail.com
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hành, tọa đàm, tổ chức chiến dịch truyền thông phòng, chống dịch bệnh, truyền 

thông vệ sinh môi trường; 

- Là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc 

tổ chức thực hiện triển khai hoạt động hưởng ứng ngày vệ sinh yêu nước nâng cao 

sức khỏe nhân dân ngày 02/7/2020 của huyện Mường Khương; 

- Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch 

bệnh, vệ sinh môi trường, phòng chống tai nạn thương tích, treo băng rôn, pano, áp 

phích, khẩu hiệu với chủ đề “Vệ sinh, phòng chống dịch bệnh COVID–19”, tại 

nơi công cộng, trụ sở, cơ quan, nơi tập trung đông người trên địa bàn huyện; 

- Chỉ đạo trạm Y tế tham mưu UBND xã đẩy mạnh các hoạt động truyền 

thông đến toàn thể người dân nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống dịch 

bệnh, vệ sinh đường làng ngõ xóm, thường xuyên rửa tay với xà phòng hưởng ứng 

ngày vệ sinh yêu nước; 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác truyền thông giáo 

dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi 

trường tại cơ quan đơn vị; 

-  Tổng hợp báo cáo theo quy định. 

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

- Triển khai kế hoạch nhằm đảm bảo các mục tiêu liên quan đến vệ sinh và 

nâng cao sức khỏe nhân dân thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường nông 

thôn. Vận động người dân xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm xa nơi 

ở, không dùng phân tươi bón cây trồng, chăn nuôi thủy sản. Thực hiện tốt vệ sinh 

nông nghiệp, đảm bảo cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn; 

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá các mô hình chuồng trại gia súc, 

gia cầm hợp vệ sinh; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại các công trình cấp 

nước đã được đầu tư, đề xuất các biện pháp xử lý. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về môi trường; Kiểm tra hoạt động 

đánh giá tác động môi trường, đề ra những giải pháp cụ thể giải quyết vấn đề chất 

thải của các cơ sở sản xuất, dịch vụ, chế biến, chăn nuôi trên địa bàn huyện, ngăn 

chặn và xử lý kịp thời các hoạt động sản xuất gây ô nhiễm; 

- Đôn đốc các địa phương thành lập, duy trì có hiệu quả đội thu gom rác thải 

sinh hoạt trong nông thôn, quản lý tốt bãi chôn lấp rác thải tập trung hợp vệ sinh. 

4. Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông huyện 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông trên hệ thống Truyền thanh - Truyền hình 

về các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt 

xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh, thường xuyên rửa tay bằng xà 

phòng, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.  

- Treo băng zôn, khẩu hiệu, áp phích với chủ đề sức khỏe ưu tiên những 

vấn đề cấp thiết về vệ sinh liên quan đến sức khỏe tại nơi công cộng, tại cơ quan 

đơn vị. 

5. Phòng Lao động - Thương binh xã hội huyện 
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- 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 loại máy móc, thiết bị, công 

việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; 

- Tăng cường kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động, trong đó tập trung vào 

các doanh nghiệp có yếu tố nguy hiểm, có hại, dễ gây cháy nổ. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai các hoạt động 

truyền thông tại Trường học về rửa tay bằng xà phòng và nước rửa tay trong phòng 

chống dịch bệnh, bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh vào các hoạt động ngoại khóa, 

hoạt động đoàn, đội và các phong trào khác. Tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh 

Trường học, nơi công cộng để giáo dục, nâng cao trách nhiệm của các em học sinh, 

giáo viên trong phòng chống dịch bệnh. 

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tổ chức mít tinh, phát động hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước, nâng cao 

sức khỏe nhân dân ngày 02/7/2020. 

 - Chỉ đạo trạm Y tế phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tăng cường tuyên 

truyền và triển khai các hoạt động trong nhân dân về vệ sinh nâng cao sức khỏe 

như: Tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm nơi ở sạch sẽ hợp vệ sinh, xây dựng và 

sử dụng các công trình giếng nước, hố rác, nhà tiêu hợp vệ sinh tại trụ sở, nơi  làm 

việc và nơi sinh hoạt, nơi công cộng. 

 - Treo băng zôn, khẩu hiệu, áp phích hưởng ứng ngày vệ sinh yêu nước 

02/7/2020; 

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 

- Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng hoạt động 

Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt việc vệ sinh cá 

nhân, vệ sinh môi trường, chủ động phòng chống dịch bệnh. 

“ Có phụ lục các thông điệp kèm theo” 

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Lễ Phát động hưởng ứng Ngày Vệ sinh 

yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân 2020 của UBND huyện Mường Khương. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT: HU, HĐND, UBND huyện;  

- Các ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TTYT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phùng Khánh Toàn 
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NỘI DUNG MỘT SỐ THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG HƯỞNG ỨNG PHONG 

TRÀO VỆ SINH YÊU NƯỚC NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN NĂM 2020 

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày      tháng 6 năm 2020) 

  

1. Rửa tay với xà phòng là biện pháp đơn giản, hiệu quả phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19. 

2. Thường xuyên rửa tay với xà phòng để bảo vệ bạn, con bạn và gia đình bạn. 

3. Thường xuyên rửa tay với xà phòng có thể giúp bạn phòng tránh các bệnh 

truyền nhiễm. 

4. Thường xuyên sát khuẩn tay - phòng , chống bệnh COVID-19.  

5. Thường xuyên rửa tay với xà phòng vào các thời điểm quan trọng. 

- Trước khi chế biến thức ăn. 

- Trước khi ăn hoặc cho trẻ ăn. 

- Sau khi đi vệ sinh. 

- Sau khi làm vệ sinh cho trẻ. 

6. Hãy tay sạch sẽ trước khi nấu nướng và chế biến thức ăn.  

7. Rửa tay sạch vì sức khỏe và sự phát triển của trẻ em. 

8. Rửa tay sạch đồng nghĩa với sức khỏe và sự phát triển của trẻ em. 

9. Sát khuẩn tay trước và sau khi làm việc - phòng, chống dịch COVID-19. 

10. Hãy đeo khẩu trang thường xuyên để phòng, chống dịch COVID-19. 

11. Đo kiểm tra thân nhiệt trước khi làm việc - phòng, chống dịch COVID-19. 

12. Tăng cường thông khí tại nhà, nơi làm việc và trường học để phong, chống 

dịch COVID-19. 

13. Vệ sinh khử khuẩn và vệ sinh trường, lớp - phòng, chống dịch COVID-19. 

14. Người lao động hãy sử dụng đầy đủ phương tiện cá nhân - phòng, chống dịch 

COVID-19. 

15. Không dùng chung vật dụng cá nhân, cốc uống nước, bát, đĩa, khăn mặt để 

phòng, chống dịch COVID-19. 

16. Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn xe trước/ sau mỗi lần đưa đón khách - phòng 

chống dịch COVID-19. 

17. Rác thải ô nhiễm cần được thu gom và sử lý hàng ngày để phòng, chốn  

Hãy thải bỏ khẩu trang đã dùng vào thùng rác có nắp đậy góp phần đẩy lùi dịch 

COVID-19. 

18.Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường hưởng ứng Chương trình sức khỏe Việt 

Nam. 

19. Vệ sinh sạch sẽ vì sức khỏe của bạn và cộng đồng. 

20. Vệ sinh sạch sẽ - Đẩy lùi dịch bệnh - Sức khỏe nâng cao. 
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