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khử trùng môi trường.
d) Phối hợp Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn tuyên truyền về
ý nghĩa của tháng tiêu ñộc, khử trùng và tiếp tục tuyên truyền “tháng vệ sinh, tiêu ñộc
khử trùng môi trường, ñể phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trong mùa ðông
Xuân trên ñịa bàn thành phố Cần Thơ”.
4. Giao Sở Y tế chỉ ñạo Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, quận, huyện,
Phòng Y tế và các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn phối hợp với ngành Thú y ñịa
phương tham gia công tác tiêu ñộc khử trùng môi trường.
5. Sở Tài chính khẩn trương thẩm ñịnh và trình Ủy ban nhân dân thành phố
duyệt cấp kinh phí phục vụ công tác tiêu ñộc, khử trùng môi trường.
6. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ñoàn thể thành phố chỉ ñạo cho các
cấp hội, ñoàn thể ngành mình tuyên truyền, vận ñộng nhân dân quán triệt và thực
hiện tốt công tác vệ sinh, tiêu ñộc, khử trùng phòng chống dịch cúm gia cầm.
Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu giám ñốc sở, thủ trưởng các cơ quan, ban
ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn và các
hộ gia ñình, cá nhân liên quan nghiêm túc và khẩn trương tổ chức thực hiện Chỉ thị
này; ñồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Thường trực Ban Chỉ ñạo Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và cúm A
(H5N1) ở người ñể tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.
Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
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