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Kính gửi: ú y  ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 
Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 
khỏe nhân dân trong tình hình mới; ngày 13/11/2018 Bộ Y tế đã ban hành Quyết 
định số 6847/ỌĐ-BYT về phê duyệt Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá 
nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018-2025 và 
tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án truyền thông về vệ sinh và 
nước sạch nông thôn) và Quyết định số 7562/QĐ-BYT ngày 24/12/2018 về phê 
duyệt Ke hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế giai 
đoạn 2019-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch ứng phó 
với BĐKH của ngành y tế). Đồng thời, Bộ Y tế đã trình Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 phê duyệt Chương trình 
chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng afeốfìg laệnb nghề nghiệp 
giai đoạn 2020-2030. Đe tiếp tục triển khai thực hiện các nội dưng irên, Bộ Y tế 
kính đề nghị Ưỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ 
đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với: Chương trình “Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, 
phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030” ban hành kèm theo Quyết 
định số 659/ỌĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phu

- Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch chăm sóc nâng cao sức khỏe người lao 
động phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 và đam bảo các điều 
kiện cần thiết để triền khai kế hoạch trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của 
địa phương giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030.

- Chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành/đơn vị có liên 
quan xây dựng và tông hợp kế hoạch hằng năm và giai đoạn của địa phương; 
trên cơ sở đó bổ trí kinh phí thực hiện các hoạt động chăm sóc nâng cao sức 
khỏe người lao động phòng chổng bệnh nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

- Tổ chức kiềm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện và định kỳ hằng 
năm báo cáo về Bộ Y tế (qua Cục Quản lý môi trường y tế) để tổng hợp báo cáo 
Thủ tướng Chính phú theo quy định.



2. Đổi với: Đề án truyền thông về vệ sinh và nước sạch nông thôn

- Chi đạo xây dựng và phê duyệt Kc hoạch truyền thông hoặc lồng ghép 
các nội dung truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng 
nước sạch nông thôn vào Ke hoạch phát triển kinh tể xã hội tại địa phương;

- Chi đạo Sớ Y tế chú trì phối hợp với các Sở ban ngành, chính quyền các 
cấp và tố chức chính trị xã hội xây dựng và tố chức triển khai Kế hoạch của tỉnh, 
thành phố;

- Bố trí ngân sách, nhân lực, cơ sở vật chất đê triển khai thực hiện Kế 
hoạch truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh inôi trường và sử dụng nước sạch 
nông thôn tại địa phương.

3. Đối với: Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y
tế

- Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Ke hoạch ứng phó với biến đổi khí 
hậu (BĐKH) của ngành y tế tại địa phương; bố trí đú ngân sách, nhân lực, cơ sở 
vật chất để triển khai thực hiện Kế hoạch nhằm phòng ngừa và giảm thiểu các 
vấn đề sức khỏe do tác động của BĐKH, thời thiết cực đoan và thiên tai.

- Tăng cường sự phối họp hiệu quả ngành Y tế, Tài nguyên và Môi 
trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiong tr?ển khai các giải pháp tồng 
thể ứng phó với BĐKH và các hiện tượng thời tiết cực đoan tại địa phương.

- Đưa các nội dung, chỉ tiêu về bảo vệ sức khỏe trước tác động của BĐKH 
vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

- Tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực và phổi hợp liên ngành nhằm 
thông tin, truyền thông, vận động người dân chủ động báo vệ sức khòe, ứng phó 
với BĐKH.

- Chi đạo kiểm tra giám sát, báo cáo tiến độ và kết quả việc thực hiện Kc 
hoạch ứng phó với BĐKH của ngành y tế tại địa phương cho Bộ Y tế (Cục Ọuản 
lý môi trường y tế) trước ngày 15/6 và 15/12 hàng năm.
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