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THÀNH PHỐ CAO LÃNH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:       /KH-TTYT Tp. Cao Lãnh, ngày     tháng 6  năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Phục vụ Lễ giỗ lần thứ 202 của ông, bà Đỗ Công Tường 

(Từ ngày 05/7/2022 - 08/7/2022) 
 

Thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch số 206/KH-UBND 

ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh, Kế hoạch 

tổ chức Lễ giỗ ông bà Đỗ Công Tường lần thứ 202. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh xây dựng Kế hoạch phục vụ Lễ giỗ 

ông bà Đỗ Công Tường lần thứ 202, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tổ chức phun hóa chất diệt ruồi, muỗi tại khu vực Đền thờ. Đảm bảo các 

nội dung cần thiết để phục vụ tốt công tác tuyên truyền và phòng, chống dịch 

Covid-19 trong suốt quá trình tổ chức các hoạt động của Lễ giỗ. 

Tổ chức kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn của Đền thờ, 

chợ và các quán ăn trên địa bàn. Phân công cán bộ chuyên môn trực thường 

xuyên và làm nhiệm vụ sơ cấp cứu khi có yêu cầu. 

II. NỘI DUNG – THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Kiểm tra vệ sinh môi trường và phun xịt thuốc để xử lý côn trùng 

Liên hệ Ban Quản lý Khu di tích Đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường và các 

các hộ dân sống xung quanh Khu di tích để phun xịt hóa chất diệt côn trùng, 

muỗi. 

Thời gian phun xịt hóa chất: dự kiến ngày 03/7/2022. 

2. Đảm bảo sức khỏe cho các lực lượng tham gia tại các hoạt động 

- Chuẩn bị cơ số thuốc để kịp thời sơ cấp cứu tại các điểm tổ chức sự kiện 

và tại Đền thờ. 

- Phân công viên chức (y, bác sỹ, điều dưỡng) trực tại Đền thờ đảm bảo 

công tác sơ cấp cứu, kịp thời xử lý tình huống, đảm bảo sức khỏe cho người dân 

trong suốt thời gian Lễ giỗ lần thứ 202. 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/7/2022 - 08/7/2022. 

3. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 

- Phối hợp Đoàn liên ngành Thành phố kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm 

đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là 

việc tổ chức nấu ăn phục vụ khách viếng thăm Đền thờ. 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/7/2022 - 08/7/2022. 
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III. KINH PHÍ:    7.376.850đ 

(Bảy triệu ba trăm bảy mươi sáu ngàn tám trăm năm mươi đồng) đã có 

bảng dự trù kinh phí gửi Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành 

phố. 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Phòng Kế hoạch – Tài chính 

- Phối hợp các khoa, phòng liên quan lập dự trù kinh phí thông qua Ban 

Giám đốc để tham mưu Ban tổ chức Thành phố xét duyệt. 

- Lập kế hoạch thực hiện; đồng thời phân công viên chức phục vụ y tế, 

kiểm tra an toàn thực phẩm đảm bảo sức khỏe cho tất cả các lực lượng tham gia 

tại các điểm tổ chức sự kiện văn hóa thể thao và tại Đền thờ. 

- Tổng hợp hóa đơn (thuốc, vật tư y tế), danh sách viên chức đoàn liên 

ngành kiểm tra ATTP, viên chức tham gia trực thanh toán về Ban tổ chức Thành 

phố (gửi qua Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố). 

- Báo cáo kết quả phục vụ sau khi kết thúc Lễ giỗ cho Ban tổ chức Thành 

phố (khi có yêu cầu). 

2. Khoa An toàn thực phẩm 

- Phối hợp Đoàn liên ngành Thành phố thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. 

- Đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Cao Lãnh trong Lễ giỗ 

năm 2022. 

3. Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS 

Liên hệ Ban Quản lý Khu di tích Đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường và các 

các hộ dân sống xung quanh Khu di tích để phun xịt hóa chất diệt côn trùng, ruồi, 

muỗi. 

Lưu ý: thời gian phun hóa chất đảm bảo an toàn. 

4. Các Khoa, Phòng, Trạm Y tế liên quan 

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho viên chức (y, bác sĩ, điều dưỡng) tham gia phục 

vụ Lễ giỗ theo kế hoạch (khi có phân công). 

Trên đây là Kế hoạch của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh phục vụ Lễ 

giỗ lần thứ 202 ông bà Đỗ Công Tường năm 2022./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Ban Tổ chức sự kiện Thành phố/ 

TT.VHTT&TT - TPCL(b/c); 

- Ban Giám đốc TTYT (b/c); 

- Phòng KHTC (th/h); 

- Khoa: KSBT – HIV/AIDS (th/h); 

- YTCC-ATTP (th/h); 

- Trạm y tế xã, phường (th/h); 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

 

 

 

 

Trương Quốc Dũng 
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