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KẾ HOẠCH
Xử lý nguồn nước và vệ sinh môi trường sau bão lụt
Nhằm tránh ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, thực
hiện nguyên tắc “nước rút đến đâu làm vệ sinh đến đó”, UBND huyện Phú Vang
xây dựng Kế hoạch xử lý nước và vệ sinh môi trường sau bão lụt tại các xã, thị
trấn như sau:
I. MỤC ĐÍCH
Hạn chế thấp nhất ô nhiễm môi trường do bão lụt, gây ảnh hưởng đến sức
khỏe người dân và nguy cơ bùng phát dịch bệnh.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Nước rút đến đâu xử lý nước ăn uống và vệ sinh môi trường
đến đó.
2. Địa điểm: 19 xã, thị trấn, tập trung tại các nhà công cộng, trường học, chợ,
bãi rác, các cơ quan...
III. CÁC NỘI DUNG TRIỂN KHAI
- Tuyên truyền vận động người dân tổ chức vệ sinh nhà cửa, thôn xóm...
- Xử lý các giếng nước để ăn, uống và sinh hoạt sau bão lụt.
- Xử lý môi trường tại các trường học, cơ quan, chợ, nhà công cộng, bãi rác...
- Xử lý xác súc vật chết.
- Triển khai các hoạt động phòng chống bệnh lây truyền qua nguồn nước
trong mùa lũ lụt.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung tâm Y tế huyện:
- Là cơ quan thường trực tham mưu UBND huyện về các hoạt động xử lý
môi trường phòng, chống dịch sau bão lụt trên địa bàn, cần chủ động trong công
tác xây dựng kế hoạch, phối hợp các ban, ngành tham gia các hoạt động xử lý môi
trường, nước ăn uống sau bão lụt.
- Tăng cường công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh, để kịp thời phát
hiện, xử lý và không để dịch bệnh lây lan sau bão lụt.
- Đảm bảo đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, thuốc và hóa chất xử lý môi
trường phòng chống dịch.
- Thường xuyên báo cáo UBND huyện và các cơ quan liên quan.
2. Phòng Y tế huyện.
Tham mưu UBND huyện thành lập các đoàn liên ngành thực hiện kế hoạch kiểm
tra vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, chế biến, buôn bán thực phẩm, ăn
uống, các trường học trên địa bàn...

3. Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện
Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan liên quan tổ chức xử lý môi trường tại các bãi
rác công cộng.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể
thao huyện:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp các thông tin về các biện pháp
đảm bảo VSATTP, phòng chống dịch bệnh; Phối hợp thực hiện các chiến dịch
truyền thông giáo dục sức khỏe, vệ sinh môi trường…
- Bảo đảm thời gian phát thanh các nội dung tuyên truyền phòng chống dịch,
ATTP sau bão lụt, phối hợp Trung tâm Y tế huyện xây dựng các nội dung chương
trình, bài viết cập nhật các thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, kịp thời
phổ biến các biện pháp phòng chống dịch đến người dân.
5. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện:
- Chỉ đạo đơn vị thuộc ngành và các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa
bàn huyện, giám sát chặt chẽ các ổ dịch trên đàn gia súc, gia cầm sau bão lụt;
- Phối hợp với ngành y tế trong công tác thông tin tình hình dịch bệnh có liên
quan đến con người sau bão lụt.
6. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:
Chỉ đạo các trường học với hợp với Trạm y tế xã, thị trấn thực hiện các biện
pháp Phòng chống dịch trong trường học, tuyên truyền học sinh thực hiện các biện
pháp “ăn chín, uống sôi” nhằm phòng bệnh, đặc biệt là tăng cường bảo đảm vệ
sinh cá nhân cho giáo viên, học sinh ở các cơ sở lẻ (vòi nước rửa tay, xà phòng,
khăn sạch, ly uống nước, nhà vệ sinh). Tổ chức xử lý môi trường bằng hóa chất
Cloramin B diện rộng tại các trường học. Huy động học sinh tham gia chiến dịch
thao vét bọ gậy, vệ sinh môi trường sau bão lụt.
7. Phòng Kinh tế hạ tầng
Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra
nguồn gốc thực phẩm (đặc biệt thực phẩm có nguồn gốc từ gia súc, gia cầm); xử
lý nghiêm các cơ sở vi phạm.
8. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:
Dự toán nguồn kinh phí sẵn sàng cung ứng cho công tác xử lý môi trường
phòng, chống dịch bệnh sau bão lụt theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện.
9. Các cơ quan, tổ chức đoàn thể:
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình nêu cao tinh thần
trách nhiệm, phối hợp với Trung tâm Y tế chủ động xây dựng và triển khai kế
hoạch tăng cường công tác xử lý môi phòng, chống dịch bệnh sau bão lụt.
- Tích cực tham gia hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức
khỏe nhân dân để góp phần chủ động phòng chống dịch bệnh tại địa phương.
10. UBND các xã, thị trấn:
- Huy động người dân, cán bộ... tổ chức tổng vệ sinh nhà cửa, thôn xóm, cơ
quan khi nước rút.
- Tổ chức xử lý môi trường tại các trường học, cơ quan, nhà công cộng, chợ,
bãi rác...để phòng chống dịch bệnh.
- Chỉ đạo và triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, nguồn nước phòng
chống dịch bệnh với phương châm nước rút đến đâu, xử lý đến đó.

- Kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn,
hạn chế ô nhiễm môi trường, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt để phòng chống
dịch bệnh.
- Chỉ đạo Trạm Y tế giám sát bữa ăn đông người theo phân cấp quản lý.
- Khi có dịch xảy ra, kịp thời tổ chức thực hiện các biện pháp chống dịch,
triển khai ngay các hoạt động xử lý dịch.
Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác xử lý nguồn nước và vệ sinh môi
trường sau bão lụt, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành liên quan,
UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Y tế;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- TT. Huyện ủy (b/c);
- TT. HDND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- TV BCĐ phòng chống dịch huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- TYT các xã, thị trấn;
- Lưu VT, CV.
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