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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Sơn Dương, ngày         tháng 3 năm 2021 

                                                                               

                                Kính gửi:   

- Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình “Mở 

rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn” dựa trên 

kết quả, giai đoạn 2016 - 2020 huyện Sơn Dương; 

- Ủy ban nhân dân các xã: Đại Phú, Văn Phú, Hợp 

Thành, Ninh Lai, Sơn Nam, Thượng Ấm. 
 

Theo đề nghị của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản số 280/SYT-NVYD 

ngày 26/02/2021 về việc chuẩn bị nội dung kiểm đếm hiện trường Chương trình 

Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả. 

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan thành viên 

Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông 

thôn” dựa trên kết quả, giai đoạn 2016 - 2020 huyện Sơn Dương (Theo Quyết 

định số 356/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của Ủy ban nhân dân huyện) và Ủy ban 

nhân dân các xã tham gia Chương trình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Rà soát lại tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, nhà tiêu cải 

thiện và điểm rửa tay với xà phòng tại các xã đăng ký kiểm đếm năm 2020. Đảm 

bảo 100% số hộ gia đình trong xã có nhà tiêu, trong đó 70% hộ gia đình có nhà 

tiêu hợp vệ sinh và 80% hộ gia đình có điểm rửa tay với xà phòng hoặc các sản 

phẩm thay thế xà phòng. 

- 100% trạm Y tế, trường học tại các xã tham gia Chương trình có nhà tiêu 

hợp vệ sinh, có điểm rửa tay với xà phòng đang hoạt động. 

2. Ủy ban nhân dân các xã (như mục kính gửi): 

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo xã; tích cực 

tuyên truyền, vận động các hộ gia đình đầu tư xây dựng công trình nước sạch, nhà 

tiêu hợp vệ sinh và bố trí điểm rửa tay với xà phòng, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh 

phòng ngừa dịch bệnh. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 

huyện tổ chức kiểm đếm, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; tổng hợp báo 

cáo theo quy định. 

3. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo huyện: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

phụ trách ngành, lĩnh vực phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và Ủy ban nhân dân 
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các xã thực hiện Chương trình, triển khai các nội dung công việc cụ thể theo 

hướng dẫn của ngành y tế. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo huyện, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã (như mục kính gửi) nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
  Nơi nhận: 

- Như kính gửi (Thực hiện); 

- Sở Y tế; 

- Các Phó CT UBND huyện; 

- Chánh, Phó VP HĐND&UBND huyện; 

- Chuyên viên THVX; 
- Lưu: VT, YT, (           b). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
Phạm Thị Nhị Bình 

 


		2021-03-02T09:09:53+0700
	Việt Nam
	Dương Văn Long<duongvanlong.sd@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-03-02T14:36:15+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Hoàng Khánh Linh<pcvpth.sd@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-03-02T15:06:49+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-03T10:20:00+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương<ubndsonduong@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-03T10:20:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương<ubndsonduong@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-03T10:20:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương<ubndsonduong@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




