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Số:  36 /KH-UBND  Lạng Sơn, ngày 15 tháng 02 năm 2019 
 

KẾ HOẠCH 
Thực hiện Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, 

 vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn trên địa bàn  
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 

 

Thực hiện Quyết định số 6847/QĐ-BYT ngày13/11/2018 của Bộ Y tế phê 
duyệt Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử 
dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, 
UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về cải 
thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là 
Kế hoạch), với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền sâu rộng cho người dân về vai trò, tầm quan trọng và ảnh 
hưởng của công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân và sử dụng nước sạch 
đối với sức khỏe cộng đồng. 

- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, 
ngành và UBND các huyện, thành phố trong triển khai hoạt động truyền thông 
về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn 
trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

 - Việc triển khai Kế hoạch phải được thực hiện thường xuyên từ tỉnh đến 
cơ sở; nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng để 
nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường và 
vệ sinh cá nhân. 

- Cụ thể hóa các nội dung hoạt động, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, 
giải pháp, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, phấn đấu 
đạt các mục tiêu Kế hoạch đề ra. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

 Tăng cường triển khai có hiệu quả các hoạt động thông tin, truyền thông 
về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn 
góp phần củng cố, nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện của các cấp ủy 
Đảng, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về vệ sinh cá nhân, vệ sinh 
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môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn nhằm phòng chống dịch, bệnh và 
nâng cao sức khỏe Nhân dân. 

2. Mục tiêu cụ thể và các chỉ tiêu đến năm 2025 

 2.1. Mục tiêu 1 

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, 
chính quyền các cấp trong việc thực hiện công tác truyền thông về vệ sinh cá 
nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn. Chỉ tiêu cụ thể: 

 - 100% lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp được tuyên truyền, 
phổ biến về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác truyền thông về vệ sinh cá 
nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn. 

- 100% các huyện, thành phố có kế hoạch triển khai, đưa nội dung truyền 
thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch 
nông thôn vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, trung hạn và dài 
hạn trên địa bàn. 

2.2. Mục tiêu 2 

Nâng cao nhận thức và năng lực truyền thông của cán bộ làm công tác 
truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông 
thôn; chỉ tiêu cụ thể: 

- 100% các huyện, thành phố và các xã có tổ chức tập huấn về phương 
pháp và kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi 
trường và sử dụng nước sạch nông thôn cho các cán bộ y tế và cán bộ các ban, 
ngành, đoàn thể có liên quan. 

- 100% nhân viên y tế thôn bản được tập huấn về phương pháp và kỹ năng 
truyền thông và được cung cấp tài liệu truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh 
môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn. 

 2.3. Mục tiêu 3 

Nâng cao nhận thức và thực hành của người dân nông thôn về vệ sinh cá 
nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn. Chỉ tiêu cụ thể: 

 - 100% các huyện, thành phố hàng năm có tổ chức các hoạt động hưởng 
ứng các sự kiện về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch 
nông thôn. 

- 100% các huyện, thành phố được cung cấp các loại tài liệu truyền thông 
về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn. 

- 100% các huyện, thành phố triển khai mô hình truyền thông về vệ sinh 
dựa vào cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn. 

 - 100% Trạm Y tế tuyến xã, các trường học tổ chức truyền thông và có 
góc truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch 
nông thôn. 

3. Tầm nhìn đến năm 2030 
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 Đến năm 2030, phấn đấu các chỉ tiêu đã đặt ra trong giai đoạn năm 2019 - 
2025 đạt 100%; đảm bảo công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi 
trường và sử dụng nước sạch nông thôn được duy trì bền vững. 

III. PHẠM VI VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Phạm vi thực hiện 

Tại các xã, phường, thị trấn của 11/11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, 
ưu tiên những xã vùng sâu, vùng  xa, xã đặc biệt khó khăn. 

2. Thời gian thực hiện 

2.1. Giai đoạn 2019 - 2025 

Triển khai các hoạt động trong Kế hoạch tại các địa bàn. 

2.2. Giai đoạn 2025 - 2030 

Đánh giá, điều chỉnh các hoạt động truyền thông, các mô hình truyền 
thông cho phù hợp với từng địa bàn, phát huy kết quả của giai đoạn trước nhằm 
đạt 100% các chỉ tiêu của Kế hoạch. 

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác truyền thông về cải thiện vệ 
sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn toàn tỉnh 

- Tổng số xã khu vực nông thôn: 207 xã. 

- Nội dung: 

+ Xây dựng bảng kiểm khảo sát, đánh giá; 

+ Tổ chức đi khảo sát, đánh giá; 

+ Tổng hợp số liệu, báo cáo. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế), phối hợp với 
Trung tâm Y tế các huyện/thành phố và Trạm Y tế tuyến xã. 

2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác nước sạch, vệ 
sinh môi trường các cấp 

2.1. Tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch 

a) Số lượng: 

- Cấp tỉnh: 01cuộc/năm. 

- Cấp huyện: 11 cuộc/năm (mỗi huyện, thành phố tổ chức 01 hội nghị). 

b) Thành phần: 

- Lãnh đạo UBND, đại diện các ban, ngành, đoàn thể liên quan. 

- Đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác vệ sinh, nước sạch thuộc các cơ 
quan, đơn vị liên quan: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và 
Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cơ 
sở cấp nước trên địa bàn, phóng viên các cơ quan báo chí,… 
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2.2. Tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông về vệ sinh, 
nước sạch cho đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông về vệ sinh các cấp 

a) Số lượng: 

- Cấp tỉnh: 01 lớp/năm. 

- Cấp huyện: 11 lớp/năm (mỗi huyện, thành phố 01 lớp). 

- Cấp xã: 01 lớp/xã/năm. 

b) Thành phần: 

Cán bộ làm công tác truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường thuộc 
các cơ quan, đơn vị liên quan: Ban Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, Ban Tuyên 
giáo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục, Hội Liên hiệp Phụ 
nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cơ quan truyền thông, báo chí… 

3. Truyền thông 

3.1. Tổ chức mít tinh 

Hưởng ứng các: Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân 
dân (02/7); Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường; Ngày môi 
trường Thế giới (05/6); Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng (15/11)… 

- Cấp tỉnh: Tổ chức 01 cuộc/năm. 

- Cấp huyện/xã: Tùy theo điều kiện có thể tổ chức mít tinh, treo băng rôn, 
phát thông điệp trên các phương tiện thông tin đại chúng… 

3.2. Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng 

- Phóng sự trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: 01 lần/quí. 

- Viết bài đăng trên Báo Lạng Sơn: 01 lần/quí. 

- Truyền thông phát trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; loa 
truyền thanh xã… 

3.3. Sản xuất, phân phối tài liệu truyền thông 

- Pa nô: 22 cái (mỗi huyện, thành phố 02 pa nô trong vòng 7 năm). 

- Tài liệu truyền thông: 10.000 cuốn. 

- Tờ rơi: 200.000 tờ. 

3.4. Tổ chức truyền thông trực tiếp 

Lựa chọn các xã có tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình, tỷ lệ rửa tay 
bằng xà phòng, tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh còn thấp; các xã 
đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao… tổ chức các 
cuộc nói chuyện, truyền thông trực tiếp 10 cuộc/10 xã/năm. 

3.5. Triển khai mô hình truyền thông về vệ sinh dựa vào cộng đồng 

Lựa chọn các xã còn tình trạng đi tiêu bừa bãi tổ chức thực hiện mô hình vệ 
sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ: 35 xã (mỗi năm xây dựng mô hình ở 5 xã). 
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4. Giám sát, đánh giá kết quả truyền thông 

4.1. Giám sát chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt 

Xét nghiệm mẫu nước của các xã khu vực nông thôn (207 xã) để đánh giá 
chất lượng: 21 lần/năm (theo quy chuẩn QCVN: 02/2009 của Bộ Y tế). 

4.2. Giám sát, đánh giá kết quả các nội dung hoạt động 

Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, xây dựng báo cáo, tổng kết việc 
thực hiện kế hoạch hoạt động của các cấp, số cuộc: 

- Cấp tỉnh: 01 cuộc/năm. 

- Cấp huyện: 01 cuộc/huyện/năm. 

5. Các hoạt động duy trì từ năm 2026 đến năm 2030 

Duy trì, giám sát, đánh giá, điều chỉnh các hoạt động truyền thông, các mô 
hình truyền thông cho phù hợp với từng địa bàn; truyền thông trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, giám sát chất lượng nước ăn uống sinh hoạt. 

V. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Giải pháp về chính sách 

- Triển khai thực hiện các chính sách, quy định pháp luật đối với công tác 
truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và nước sạch nông thôn 
như: Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 730/QĐ-TTg ngày 19/6/2012 
của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 02/7 hàng năm là Ngày vệ sinh yêu 
nước nâng cao sức khỏe Nhân dân; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 26/11/2012 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai phong trào vệ sinh yêu nước 
nâng cao sức khỏe Nhân dân; Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện 
chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững... 

- Hỗ trợ, khuyến khích người dân nông thôn tham gia triển khai công tác 
vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và nước sạch nông thôn trong khuôn khổ 
pháp luật cho phép. 

- Đưa các chỉ tiêu về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và nước sạch 
nông thôn là một trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của các cơ quan. 

- Kiện toàn mạng lưới cán bộ làm công tác truyền thông về vệ sinh cá 
nhân, vệ sinh môi trường và nước sạch nông thôn. 

2. Giải pháp về phối hợp liên ngành 

- Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành để thúc đẩy mạnh và tăng cường 
công tác truyền thôngvề vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước 
sạch nông thôn. 

- Tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan có 
liên quan để tổ chức chỉ đạo, triển khai lồng ghép các hoạt động truyền thông, 
giáo dục về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và nước sạch nông thôn trong 
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các hoạt động của các cơ quan, đơn vị. 

- Sử dụng mạng lưới truyền thông từ tỉnh đến các địa bàn để tuyên truyền, 
phổ biến, vận động các cấp, các ngành, đoàn thể và người dân thực hiện các chủ 
trương chính sách, các hướng dẫn, khuyến cáo về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi 
trường và nước sạch nông thôn. 

3. Giải pháp về chuyên môn kỹ thuật  

- Nội dung tài liệu truyền thông đảm bảo đáp ứng các yếu tố đại chúng; 
ưu tiên các nội dung rửa tay với xà phòng để phòng bệnh, tầm quan trọng của 
việc xây dựng, bảo quản và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh tại các hộ gia đình, 
trường học và Trạm Y tế; vệ sinh môi trường nông thôn, xử lý rác; sử dụng các 
nguồn nước hợp vệ sinh tại các hộ gia đình, trường học và Trạm Y tế. 

- Các thông điệp và tài liệu truyền thông đa dạng, phong phú, ngắn gọn, 
dễ hiểu, dễ nhớ, dễ sử dụng, tập trung ưu tiên các tài liệu tuyên truyền trực tiếp 
tại cộng đồng như: Pa nô, áp phích, tờ rơi, tranh lật, tranh minh họa,... tổ chức 
hưởng ứng các sự kiện về vệ sinh, ngày hội vệ sinh. 

 - Tăng cường chất lượng thông tin trên các phương tiện truyền thông, đặc 
biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Mở các chuyên trang, 
chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng về tầm quan trọng của 
công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và nước sạch nông 
thôn; chú trọng truyền thông trực tiếp thông qua đội ngũ cộng tác viên tuyến cơ 
sở hoặc cá nhân, tổ chức có uy tín tại cộng đồng. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết việc thực 
hiện các hoạt động của Kế hoạch.  

4. Giải pháp về tài chính 

- Bố trí kinh phí sự nghiệp trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng 
năm của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ để triển khai các hoạt động 
truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch 
nông thôn. 

- Thực hiện lồng ghép truyền thông của các chương trình mục tiêu, các dự 
án, các nhiệm vụ, phong trào có liên quan tới vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường 
và sử dụng nước sạch nông thôn để thực hiện các hoạt động của Kế hoạch. 

- Huy động các nguồn vốn viện trợ, nguồn xã hội hóa ... để triển khai thực 
hiện Kế hoạch. 

5. Giải pháp về xã hội hóa và ứng dụng công nghệ thông tin 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý và cung cấp thông 
tin về truyền thông vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và nước sạch nông thôn. 

- Tăng cường công tác xã hội hóa, mời gọi các tổ chức, doanh nghiệp giúp 
đỡ, đầu tư cho các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, 
rửa tay với xà phòng, vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình, vệ sinh môi trường và nước 
sạch nông thôn, vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh. 
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VI. DỰ TOÁN KINH PHÍ 

1. Kinh phí dự kiến 

Tổng số là 6.982.909.000 đồng (sáu tỷ chín trăm tám mươi hai triệu chín 
trăm linh chín đồng chẵn), trong đó:   

- Cấp tỉnh:  3.819.114.000 đồng (chiếm 54,69%). 

- Cấp huyện, xã: 3.163.795.000 đồng (chiếm 45,31%). 

(Chi tiết kinh phí tại phụ lục kèm theo). 
2. Nguồn kinh phí 

- Nguồn ngân sách Trung ương; 

- Nguồn kinh phí lồng ghép trong triển khai các chương trình, đề án, dự án 
có liên quan, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các huyện, 
thành phố. 

- Nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. 

- Nguồn huy động xã hội hóa. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này. 

- Chỉ đạo các cơ sở y tế triển khai các hoạt động truyền thông về vệ sinh 
cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn trong lĩnh vực 
được phân công. 

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm đầu mối của ngành, tham 
mưu tổ chức triển khai các hoạt động của Kế hoạch; thực hiện lồng ghép truyền 
thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường với việc thực hiện chương trình 
mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn của 
Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2016 - 2020. 

- Thẩm định dự toán do các đơn vị trực thuộc lập, tổng hợp báo cáo Sở 
Tài chính. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo tiến độ về UBND tỉnh 
và Bộ Y tế. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Tham mưu chỉ đạo, tổ chức thưc hiện các mục tiêu liên quan đến công 
tác truyền thông sử dụng nước sạch nông thôn. Lồng ghép các hoạt động 
truyền thông sử dụng nước sạch nông thôn với chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới; chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch 
nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn của Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2016 - 
2020. 
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3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Phối hợp với Sở Tài chính bố trí kinh phí và lồng ghép các nguồn vốn để 
thực hiện Kế hoạch theo quy định. 

4. Sở Tài chính 

Thẩm định dự toán do Sở Y tế xây dựng và trình cấp có thẩm quyền cân 
đối nguồn kinh phí để triển khai các hoạt động thực hiện Đề án truyền thông về 
vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn. 

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, tham mưu phân bổ trong dự toán 
chi các chương trình mục tiêu theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn kiểm tra việc quản lý sử dụng nguồn 
ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ để 
triển khai các hoạt động về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước 
sạch nông thôn. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện lồng ghép nội dung giảng dạy về vệ 
sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong nhà trường phù hợp với từng cấp học. Tổ 
chức thông tin, giáo dục, truyền thông, giảng dạy lồng ghép kiến thức và tuyên 
truyền vệ sinh phòng bệnh cho học sinh, sinh viên trong nhà trường. Xây dựng 
và phát triển các phong trào học sinh, sinh viên tích cực tham gia các hoạt động 
vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và nâng cao sức khỏe trong trường học. 

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch đẩy mạnh truyền 
thông, tuyên truyền vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ 
sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch; xóa bỏ tập tục lạc hậu 
ảnh hưởng đến sức khỏe. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông 

Phối hợp với Sở Y tế cung cấp thông tin, đôn đốc các cơ quan báo chí của 
tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố triển khai các hoạt động 
truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông 
thôn trên địa bàn. 

8. Các cơ quan báo chí của tỉnh (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 
Báo Lạng Sơn, Cổng thông tin điện tử tỉnh) 

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về sử dụng nước 
sạch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường nông thôn, góp phần nâng cao tinh 
thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, làm thay đổi nhận thức, chuyển đổi 
hành vi về vệ sinh đối với người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, môi 
trường sống trong sạch, lành mạnh, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 
sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới. 

9. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh tỉnh Lạng Sơn 
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Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền vệ sinh cá nhân, 
vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn; lồng ghép với các hoạt động 
của Hội, của Đoàn hợp lý, hiệu quả. 

10. UBND các huyện, thành phố 

 - Xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí tổ chức thực hiện kế hoạch truyền 
thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn trên 
địa bàn.  

- Lồng ghép các nội dung truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi 
trường, sử dụng nước sạch nông thôn vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
hàng năm của địa phương. 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các 
huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ 
hàng năm có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế để tổng hợp báo 
cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Y tế (báo cáo); 
- Thường trực Tỉnh uỷ (báo cáo); 
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng CM, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX(NTB). 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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