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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố. 

 

Ngày 19/6/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 730/QĐ-

TTg về việc lấy ngày 02/7 hằng năm là Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe 

nhân dân; Ngày 22/11/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch số 1254/KH-

BYT về việc triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân 

giai đoạn 2017-2021. 

Để tiếp tục triển khai công tác vệ sinh phòng, chống dịch COVID-19 trong 

tình hình mới và hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân 

dân năm 2020, Bộ Y tế kính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo 

Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai các nội dung sau: 

1. Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Phong trào Vệ 

sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020, lồng ghép với các hoạt 

động thuộc Chương trình Sức khỏe Việt Nam và các Chương trình, Dự án khác 

với chủ đề: “Vệ sinh phòng, chống dịch COVID-19”; 

2. Triển khai các Quyết định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19 về hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch 

COVID-19 tại khu chung cư, khu dịch vụ, hộ gia đình, nơi làm việc và ký túc xá 

(QĐ số 2234/QĐ-BCĐ ngày 29/5/2020, QĐ số 2225/QĐ-BCĐ ngày 28/5/2020, 

QĐ số 2203/QĐ-BCĐ ngày 27/5/2020, QĐ số 2194/QĐ-BCĐ ngày 27/5/2020);  

3. Tiếp tục triển khai 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 và Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 về việc ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước 

sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; 

4. Triển khai công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ y tế về vệ sinh khử khuẩn, 

vệ sinh phòng, chống dịch; thanh kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch dùng 

cho mục đích sinh hoạt; 

5. Xây dựng, in ấn các tài liệu, thông điệp, chủ đề Vệ sinh phòng, chống 

dịch COVID-19 tại khu chung cư, khu dịch vụ, cơ sở y tế, nơi làm việc, ký túc 

xá và hộ gia đình; kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch dùng cho mục đích 

sinh hoạt phù hợp với địa phương; 

6. Xây dựng và triển khai các mô hình truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ 

sinh môi trường, vệ sinh chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; 



7. Triển khai các hoạt động truyền thông gián tiếp trên các phương tiện thông 

tin đại chúng và trực tiếp tại cộng đồng về vệ sinh phòng, chống dịch COVID-19, 

vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch; 

               (phụ lục các thông điệp truyền thông kèm theo) 

8. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh phòng, chống dịch 

COVID-19, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và chất lượng nước sạch dùng 

cho mục đích sinh hoạt, bảo đảm thực hiện có hiệu quả và đúng theo các quy định 

hiện hành; 

9. Báo cáo kết quả triển khai hoạt động hưởng ứng Phong trào vệ sinh yêu 

nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020 gửi về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi 

trường y tế) trước ngày 30/12/2020, theo địa chỉ: Cục Quản lý môi trường y tế - 

Tòa nhà Tổng cục Dân số, Ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, 

Hà Nội. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- PTT. Vũ Đức Đam (để báo cáo); 
- Các Thứ trưởng (để phối hợp); 

- Sở Y tế, TTYTDP/TTKSBT các tỉnh, TP (để thực hiện); 

- Các Viện: SKNN&MT, VSDT TN, YTCC TP HCM, 

Pasteur NT (để thực hiện); 

- Lưu: VT, MT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 

 

  



Phụ lục 

NỘI DUNG MỘT SỐ THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG HƯỞNG ỨNG  

PHONG TRÀO VỆ SINH YÊU NƯỚC NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN 

NĂM 2020 

(Kèm theo Công văn số 3074/BYT-MT ngày 03 tháng 6 năm 2020 2020) 

 

1. Rửa tay với xà phòng là biện pháp đơn giản, hiệu quả phòng, chống dịch 

COVID-19. 

2. Thường xuyên rửa tay với xà phòng để bảo vệ bạn, con bạn và gia đình bạn. 

3. Thường xuyên rửa tay với xà phòng có thể giúp bạn phòng tránh các bệnh 

truyền nhiễm. 

4. Thường xuyên sát khuẩn tay - phòng, chống dịch COVID-19. 

5. Thường xuyên rửa tay với xà phòng vào các thời điểm quan trọng: 

- Trước khi chế biến thức ăn. 

- Trước khi ăn hoặc cho trẻ ăn. 

- Sau khi đi vệ sinh. 

- Sau khi làm vệ sinh cho trẻ. 

6. Hãy rửa tay sạch sẽ trước khi nấu nướng và chế biến thức ăn. 

7. Rửa tay sạch vì sức khoẻ và sự phát triển của trẻ em. 

8. Rửa tay sạch đồng nghĩa với sức khoẻ và sự phát triển của trẻ em. 

9. Sát khuẩn tay trước và sau khi làm việc - phòng, chống dịch COVID-19. 

10. Hãy đeo khẩu trang thường xuyên để phòng, chống dịch COVID-19. 

11. Đo kiểm tra thân nhiệt trước khi làm việc - phòng, chống dịch COVID-19. 

12. Tăng cường thông khí tại nhà, nơi làm việc và trường học để phòng, chống 

dịch COVID-19. 

13. Vệ sinh khử khuẩn và vệ sinh trường, lớp - phòng, chống dịch COVID-19. 

14. Người lao động hãy sử dụng đầy đủ phương tiện cá nhân - phòng, chống dịch 

COVID-19. 

15. Không dùng chung các vật dụng cá nhân, cốc uống nước, bát, đĩa, khăn mặt 

để phòng, chống dịch COVID-19. 

16. Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn xe trước/sau mỗi lần đưa đón khách - phòng, 

chống dịch COVID-19. 

17. Rác thải lây nhiễm phải được thu gom và xử lý hàng ngày để phòng, chống 

dịch COVID-19. 

Hãy thải bỏ khẩu trang đã dùng vào thùng rác có nắp đậy góp phần đẩy lùi dịch 

COVID-19. 

18. Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường hưởng ứng Chương trình Sức khỏe Việt 

Nam. 

19. Vệ sinh sạch sẽ vì sức khỏe của bạn và cộng đồng. 

20. Vệ sinh sạch sẽ - Đẩy lùi dịch bệnh – Sức khỏe nâng cao. 



21. Vệ sinh sạch sẽ là cách phòng bệnh đơn giản, hiệu quả. 

22. Vệ sinh sạch - Môi trường xanh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh. 

23. Vệ sinh sạch sẽ - Cộng đồng khỏe mạnh - Đất nước phồn vinh. 

24. Sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần xây dựng Nông thôn mới. 

25. Giữ gìn vệ sinh vì sức khỏe của bạn và gia đình. 

26. Vệ sinh sạch sẽ, sức khỏe nâng cao. 

27. Trao yêu thương, đừng trao vi khuẩn. 

28. Vì sức khỏe cộng đồng hãy rửa tay với xà phòng. 

29. Vệ sinh phòng bệnh - Nâng cao sức khỏe. 

30. Vệ sinh cá nhân và Vệ sinh môi trường góp phần ngăn chặn lây lan dịch bệnh. 

31. Giữ gìn vệ sinh môi trường góp phần phòng chống dịch, bệnh. 
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