
 

 
                    Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 
 

          Thực hiện Công văn số 201/UBND-KTN ngày 12/3/2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 27/3/2008 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Để tiếp tục thực hiện đảm bảo thường xuyên, liên tục có hiệu quả Chỉ thị 
số 28-CT/TU ngày 27/3/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng nếp 
sống văn minh đô thị, tăng cường quản lý trật tự, vệ sinh môi trường đô thị (sau 
đây gọi là Chỉ thị số 28-CT/TU) và Kết luận số 900-KL/TU ngày 28/12/2018 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU, Sở 
Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt một số nhiệm vụ 
sau: 

1. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 27/3/2008 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tăng 
cường quản lý trật tự, vệ sinh môi trường đô thị trong ngành y tế. Xác định đây 
là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm phải được đề cập và cụ thể hóa 
tại các kế hoạch, chương trình công tác hàng năm của đơn vị để tổ chức triển 
khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị, của Kế hoạch số 135/KH-
UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU 
ngày 04/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác chỉnh trang và phát triển đô thị và các văn bản liên quan của Tỉnh ủy, 
Ủy ban nhân dân tỉnh. 

          2. Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường của đơn vị, quản lý, thu gom, 
vận chuyển và xử lý chất thải y tế; kế hoạch bảo vệ môi trường các công trình 
xây dựng do đơn vị thực hiện; Quy chế cơ quan về việc thực hiện nếp sống văn 
minh đô thị, chấp hành pháp luật của đơn vị, lồng ghép với các hoạt động 
chuyên môn để tổ chức triển khai thực hiện. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể 
tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn thực 
hiện tốt nếp sống văn minh, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đô thị tại cơ quan, 
đơn vị.  

3. Huy động các nguồn lực cho công tác quản lý chất thải y tế, đẩy mạnh 
phong trào vệ sinh môi trường xây dựng cơ sở Y tế Xanh- Sạch- Đẹp. 
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4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định 
Pháp luật trong quản lý chất thải y tế, thực hiện các quy định của Đảng và Nhà 
nước về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội… 

5. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện nếp sống văn minh đô thị 
tại cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn thể 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế và cộng đồng. 

6. Thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong triển khai các nhiệm 
vụ liên quan đến xây dựng môi trường văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc quan tâm, nghiêm túc triển khai 
thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                             
- Như trên;                                                                                
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng thuộc Sở;           
- Lưu: VT, VP. 
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