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V/v triển khai các hoạt động vệ 

sinh môi trường, vệ sinh cá nhân 

phòng, chống dịch, bệnh và quản 

lý, báo cáo đầy đủ, kịp thời ca 

bệnh Covid-19 

Tam Điệp, ngày        tháng 8 năm 2022 

 

 

 

Kính gửi: - Trưởng các Phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố;  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 
- Chủ tịch UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện Công văn số 595/UBND-VP6 ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh về 

việc triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch, 

bệnh; Công văn số 2215/SYT-NVY ngày 26/8/2022 của Sở Y tế về việc tăng cường 

công tác phòng chống dịch và quản lý, báo cáo đầy đủ, kịp thời ca bệnh Covid -19, 

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung sau:  

1. Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường, xã 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động phối hợp ngành y tế 

triển khai các hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế nhằm tăng cường 

công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân trong phòng, chống dịch; tăng 

cường xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt, hạn hán xâm nhập 

mặn; nâng cao vai trò của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức và tuyên 

truyền, vận động người dân tích cực tham gia phòng, chống dịch, bệnh.  

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các nội dung về môi trường, vệ sinh cá 

nhân, công tác phòng, chống dịch tại các ổ dịch cũ, các khu vực có nguy cơ bùng 

phát dịch bệnh (khu công nghiệp, nơi tập trung đông người…), bảo đảm khoa học, 

hiệu quả, đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân về 

nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 trên địa bàn, không được chủ quan trước diễn 

biến dịch hiện nay; Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố, phường, xã và của Bộ Y tế; 

Khi bị mắc Covid-19 đề nghị thông báo cho Trạm Y tế các phường, xã trên địa bàn 

để được quản lý, theo dõi chặt chẽ. 

- UBND các phường, xã chỉ đạo Trạm Y tế các phường, xã, Tổ Covid-19 

cộng đồng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho người dân tự giác khai báo với 

Trạm Y tế xã, phường khi phát hiện mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid-19, thực hiện 

nghiêm túc việc cách ly y tế, theo dõi, điều trị theo quy định; Tuân thủ chế độ 

thông tin báo cáo và khai báo đầy đủ các trường hợp mắc COVID-19 (là bệnh 

truyền nhiễm nhóm A) ngay sau khi có chẩn đoán, đảm bảo trong vòng 24 giờ theo 
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quy định; Tổng hợp cụ thể tình hình Covid-19, tình hình tiêm vắc xin phòng 

Covid19 trên địa bàn báo cáo về UBND thành phố (qua Phòng Y tế) trước 15h00 

hàng ngày để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Sở Y tế theo quy định. 

2. Trung tâm Y tế thành phố 

- Chủ động tổ chức tập huấn, triển khai hướng dẫn cán bộ Trạm Y tế các 

phường, xã về vệ sinh khử khuẩn, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, 

công tác phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn xử lý nước, vệ sinh môi trường trong 

mùa mưa bão. 

- Thường xuyên rà soát số liệu và báo cáo kịp thời, chính xác và đầy đủ 

thông tin của các ca bệnh trên địa bàn theo quy định về UBND thành phố (qua 

Phòng Y tế) trước 16h00 hàng ngày để tổng hợp số liệu, phân tích tình hình, nhận 

định nguy cơ; đồng thời báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xin mã số ca 

bệnh trên hệ thống mã số bệnh nhân Covid-19 trên hệ thống cấp mã số tự động của 

Bộ Y tế; không để tình trạng báo cáo bổ sung số ca mắc với số lượng lớn dẫn đến 

không phản ánh đúng tình hình dịch, khó khăn cho việc nhận định, dự báo, đánh 

giá tình hình dịch. 

- Tuân thủ chế độ thông tin báo cáo và khai báo đầy đủ các trường hợp mắc 

COVID-19 (là bệnh truyền nhiễm nhóm A) ngay sau khi có chẩn đoán, đảm bảo 

trong vòng 24 giờ theo quy định về Sở Y tế (thông qua Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh) và UBND thành phố (qua Phòng Y tế) để kịp thời báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh và Bộ Y tế.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho người dân tự giác khai báo với Trạm 

Y tế xã, phường khi phát hiện mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid-19, thực hiện nghiêm 

túc việc cách ly y tế, theo dõi, điều trị theo quy định. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thanh thành phố 

- Phợp với ngành Y tế tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, vận 

động, hướng dẫn người dân tích cực, chủ động thực hiện công tác vệ sinh môi 

trường, vệ sinh cá nhân, thường xuyên vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, trường học, 

công xưởng, nhà máy...; kiểm tra loại bỏ các vật liệu phế thải, vật dụng chứa nước 

không sử dụng; phát hiện và diệt lăng quăng (bọ gậy) trong các vật dụng có chứa 

nước sinh hoạt. 

- Lồng ghép việc truyền thông về vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân trong 

phòng, chống dịch với các hoạt động của Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao 

sức khoẻ nhân dân, Chương trình Sức khoẻ Việt Nam, các Chương trình mục tiêu 

Quốc gia và phong trào, dự án khác. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho người dân tự giác khai báo với Trạm 

Y tế xã, phường khi phát hiện mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid-19, thực hiện nghiêm 

túc việc cách ly y tế, theo dõi, điều trị theo quy định. 

 



4. Phòng Y tế thành phố 

- Thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn; tổng hợp 

báo cáo, đánh giá cấp độ dịch để kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng, chống 

dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP. 

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã 

triển khai thực hiện; kịp thời tham mưu, đề xuất phương án giải quyết những vấn 

đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND thành phố hoặc các khó khăn, vướng 

mắc; thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo các UBND thành 

phố theo quy định./. 
 

Nơi nhận:         
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 
- Sở Y tế;                          (để b/c) 

- Thường trực Thành ủy;   
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 
- Lưu: VT, YT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

  
 

 
Hoàng Mạnh Hùng 
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