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Số: 31-CV/HĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hải Hậu, ngày 25 tháng 8 năm 20117

“V/v Phát động chiến dịch làm vệ sinh môi trường,
phòng chống bệnh sốt xuất huyết”

Kính gửi:

- Ban Thường vụ Đoàn các xã, thị trấn;
- BCH Đoàn các trường THPT, TT GDTX, TT Dạy nghề;
- BCH Chi đoàn khối các cơ quan, doanh nghiệp trong toàn huyện.

Thực hiện Công văn số 1532 –CV/TĐTN-TNNT,CN&ĐT ngày 08 tháng
8 năm 2017 của BTV tỉnh đoàn Nam Định về việc “ Triển khai Ngày chủ nhật
xanh phòng chống bệnh xuất xuất huyết”; Công văn số 331 – UBND-YT ngày
17 tháng 8 năm 2017 của UBND huyện Hải Hậu về việc “Phát động chiến dịch
tổng vệ sinh môi trường”. Hiện nay, trên địa bàn huyện Hải Hậu đã có 134
người mắc sốt xuất huyết tại 31/35 xã thị trấn. Nguy cơ bùng phát thành dịch sốt
xuất huyết trên địa bàn huyện rất cao.
Nhằm giảm tỷ lệ mắc và khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn
xảy ra góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khẻo đoàn viên, thanh thiếu nhi
và Nhân dân. Ban Thường vụ Huyện đoàn Hải Hậu đề nghị Đoàn các xã, thị
trấn, các trường THPT, TT GDTX, TT Dạy nghề, Chi đoàn khối các cơ quan,
doanh nghiệp trong toàn huyện triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tuyên truyền, vận động đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân
về diễn biến của bệnh dịch sốt xuất huyết và các biện pháp phòng chống bệnh sốt
xuất huyết tại cộng đồng, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả thông điệp “Không
có bọ gậy, không có loăng quăng, không có sốt xuất huyết” Sử dụng hệ thống
phát thanh, website của các đơn vị, mạng xã hội để tuyên truyền, chia sẻ các
thông tin về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn và các biện pháp
phòng chống bệnh.
2. Thành lập các đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn, hỗ trợ người dân
triển khai chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng (bọ gậy) trên địa bàn, đặc biệt là
tại các công trường xây dựng, nhà trọ; các khu vực chứa nước tại hộ gia đình và
cộng đồng.
3. Đoàn các xã, thị trấn phối hợp với các nhà trường tại địa phương tổ
chức Ngày chủ nhật xanh với các hoạt động: tuyên truyền về dịch bệnh sốt xuất
huyết và các biện pháp phòng chống; ra quân dọn vệ sinh môi trường, phát
quang bụi rậm, nạo vét kênh mương khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm tồn
đọng nước gây ô nhiễm; hướng dẫn nhân dân kiểm tra và xử lý các dụng cụ
chứa nước, triển khai các biện pháp diệt muỗi và lăng quăng...

4. Đoàn các trường THPT, TT GDTX, TT Dạy nghề huy động lực lượng
học sinh tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường tại trường học, gia đình và
cộng đồng theo hướng dẫn của ngành y tế, coi đây là một trong các nội dung
sinh hoạt ngoại khóa của học sinh. Tăng cường tuyên truyền giữ gìn vệ sinh
chung, vệ sinh cá nhân tại các trường học.
Ban Thường vụ Huyện đoàn Hải Hậu đề nghị Đoàn các xã, thị trấn, các
trường THPT, TT GDTX, TT Dạy nghề, Chi đoàn khối các cơ quan, doanh
nghiệp trong toàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nội dung trên.
Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu Văn phòng.
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