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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 9 năm 2022 

 

       Kính gửi:  

          - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục; 

        - Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện Văn bản số 3434/UBND-THVX ngày 26/8/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang V/v triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá 

nhân phòng, chống dịch, bệnh. Cục Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị 

thuộc Cục,  Chi cục THADS các huyện, thành phố: 

 1. Quán triệt, triển khai Văn bản số 4500/BYT-MT ngày 22/8/2022 của Bộ 

Y tế về việc chỉ đạo triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân 

phòng, chống dịch, bệnh và Văn bản số 3434/UBND-THVX ngày 26/8/2022 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang  (đã gửi trên văn bản điều hành và đăng tải 

trên Trang Thông tin điện tử của Cục tại mục Thông báo). 

2. Lãnh đạo các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm 

chỉ đạo triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống 

dịch, bệnh; phối hợp với ngành y tế triển khai các hoạt động thiết thực nhằm tăng 

cường công tác giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch (khi có 

yêu cầu). Thường xuyên vệ sinh trụ sở cơ quan sạch đẹp và chú trọng xử lý nguồn 

nước sạch phục vụ công chức, người lao động tại đơn vị, không để nước bị ô 

nhiễm, không đảm bảo cho sinh hoạt; tăng cường công tác xử lý nước và vệ sinh 

môi trường trong mùa mưa, bão, lụt (nếu có); mỗi cá nhân phát huy vai trò, trách 

nhiệm tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch. 

3. Tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn công 

chức, người lao động và người dân tích cực, chủ động thực hiện công tác vệ sinh 

môi trường, thực hành tốt vệ sinh cá nhân. Lồng ghép truyền thông về vệ sinh môi 

trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch với các hoạt động của phong trào Vệ 

sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, Chương trình Sức khỏe Việt Nam, 

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới... 

 Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

   
Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Trang TTĐT của Cục; 

- Lưu: VT, VP(Minh.15). 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phan Thị Mai Thảo  
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