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CHỈ THỊ
Về việc triển khai phong trào vệ sinh yêu nước
nâng cao sức khỏe nhân dân
Hưởng ứng lời kêu gọi “Vệ sinh yêu nước” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và thực
hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai
Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân,
Thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ nhân dân là trách
nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, các ñoàn thể, ñơn vị và mỗi người dân; là hành
ñộng thiết thực học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh, thực hiện
Chương trình xây dựng nông thôn mới và văn minh ñô thị. Phong trào cần ñược sự
quan tâm lãnh ñạo, chỉ ñạo của các cấp ủy ðảng, chính quyền, ñoàn thể và sự hưởng
ứng tích cực của mọi người dân tại ñịa bàn dân cư và trong các cơ quan, ñơn vị,
doanh nghiệp.
ðể Phong trào ñược thực hiện có hiệu quả và duy trì bền vững trên ñịa bàn tỉnh,
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị các sở, ngành, ñịa phương tập trung chỉ ñạo thực hiện các
nội dung công việc sau:
1. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cơ quan báo chí, phát thanh truyền
hình và chỉ ñạo các hệ thống truyền thông cơ sở ñẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về
Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân ñể vận ñộng mọi người
dân tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt ñộng của Phong trào.
2. Sở Y tế chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, nhằm bảo
ñảm phong trào ñược phát triển sâu rộng, hiệu quả và duy trì bền vững trên ñịa bàn
tỉnh.
Hằng năm, hướng dẫn tổ chức phát ñộng chiến dịch huởng ứng Ngày Vệ sinh
yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân (ngày 02 tháng 7) với các Chủ ñề ưu tiên theo
chỉ ñạo của Bộ Y tế và tình hình thực tế tại ñịa phương ñể tập trung giải quyết những
vấn ñề cấp thiết về vệ sinh liên quan ñến sức khỏe nhân dân.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia nước
sạch và vệ sinh môi trường nông thôn bảo ñảm ñạt ñược các mục tiêu liên quan
ñến vệ sinh và nâng cao sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt vệ sinh lao ñộng trong
nông nghiệp, bảo ñảm nông sản, thực phẩm cung cấp cho người dân ñược an
toàn, vệ sinh.
4. Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung giải quyết các vấn ñề vệ sinh liên
quan tới ô nhiễm môi trường; cần phải xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm

