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Số:               /UBND-KGVX Đắk Lắk, ngày            tháng  7   năm 2020      
V/v triển khai các biện pháp 

cấp bách phòng chống bệnh 

bạch hầu 

 

 
      Kính gửi:  

- Các Sở: Y tế; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; 

 Thông tin và Truyền thông; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

Tình hình dịch bệnh bạch hầu tại các tỉnh Tây Nguyên đang có nhiều diễn biến 

phức tạp với 66 trường hợp mắc, trong đó số mắc tại tỉnh Đắk Nông là 28 trường hợp, 

tỉnh Gia Lai có 15 trường hợp, tỉnh Kon Tum có 22 trường hợp. Ngày 07/7/2020, tỉnh 

Đắk Lắk đã ghi nhận 01 trường hợp mắc bệnh tại xã Bông Krang, huyện Lăk;      

Thực hiện Công điện số 862/CĐ-TTg ngày 08/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu, xem xét Công văn số 

2315/SYT-KHNVY ngày 08/7/2020 của Sở Y tế về việc đề nghị ban hành văn bản chỉ 

đạo triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh bạch hầu; để chủ động triển 

khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh, Ủy ban 

nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung 

triển khai có hiệu quả các nội dung sau: 

1. Sở Y tế 

- Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, 

chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh; 

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu 

trên địa bàn tỉnh; tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, giám sát tiếp xúc, lấy 

mẫu xét nghiệm, phát hiện sớm các trường hợp bệnh và nghi ngờ bệnh để cách ly, điều 

trị, điều trị dự phòng, khoanh vùng, xử ổ bệnh kịp thời, đúng quy định nhằm khống 

chế không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng trong cộng đồng.  

- Chỉ đạo, kiểm tra các huyện, thị xã, thành phố rà soát và triển khai tiêm vét, 

tiêm bổ sung vắc xin bạch hầu bảo đảm đạt tỷ lệ trên 95% quy mô xã. 

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ cơ sở cách ly, thuốc, 

vật tư, trang thiết bị, nhân lực… tổ chức tốt việc thu dung, cách ly, cấp cứu, điều trị 

kịp thời người mắc bệnh, người lành mang trùng, hạn chế thấp nhất trường hợp biến 
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chứng nặng và tử vong. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo tuyến, tập huấn, hỗ trợ chẩn 

đoán, điều trị cho tuyến dưới khi có yêu cầu. 

- Tổ chức tập huấn và tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao trách 

nhiệm của các địa phương, cộng đồng và nhận thức của người dân để tích cực tham 

gia công tác phòng chống dịch bệnh bạch hầu tại cộng đồng. 

- Chủ động phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

đảm bảo kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh. 

2. Sở Tài chính: Trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế, khẩn trương rà soát, tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm kinh phí để triển khai các biện pháp cấp bách 

phòng chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với ngành Y tế tăng cường truyền thông 

phòng, chống bệnh bạch hầu trong trường học; chỉ đạo tổ chức tốt công tác vệ sinh 

trường học; tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng vắc xin phòng, chống bệnh và điều 

trị dự phòng bệnh bạch hầu theo hướng dẫn của ngành Y tế. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông 

phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, 

chính xác về nguy cơ mắc bệnh bạch hầu, triệu chứng, sự nguy hiểm của bệnh và các 

biện pháp phòng, chống dịch để người dân nâng cao nhận thức, tự giác, chủ động thực 

hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch (các gia đình đi tiêm và đưa trẻ đi 

tiêm vắc xin phòng bệnh đầy đủ, đúng lịch; các trường hợp có triệu chứng như: sốt, 

đau họng cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời…) 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Địa bàn có ca bệnh (huyện Lắk) khẩn trương tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh nguy hiểm ở người các cấp để triển khai công tác phòng, chống dịch, 

khống chế kịp thời dịch bệnh bạch hầu, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng 

đồng. 

- Tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh nói chung và dịch 

bệnh bạch hầu nói riêng để nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong phòng, chống 

dịch bệnh. Tổ chức tốt công tác vệ sinh môi trường, nhà cửa, trường học, cơ quan… 

nhất là vùng có ổ bệnh. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban, ngành liên quan trên địa bàn phối hợp chặt 

chẽ với ngành Y tế thực hiện việc cách ly người bệnh, hạn chế tiếp xúc với vùng có ổ 

bệnh, tuân thủ điều trị dự phòng theo quy định. 

- Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện việc tiêm chủng đầy đủ, đúng 

lịch đối với tất cả các loại vắc xin trong tiêm chủng mở rộng nói chung và vắc xin 



phòng bệnh bạch hầu nói riêng; tích cực và tuân thủ việc tiêm vắc xin bạch hầu theo 

hướng dẫn của ngành Y tế để phòng bệnh bạch hầu cho bản thân và cộng đồng. 

- Chỉ đạo tổ chức triển khai đầy đủ các hoạt động đáp ứng khi có ca bệnh, ca 

nghi bệnh bạch hầu theo hướng dẫn của ngành Y tế. 

- Hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở y tế trên địa bàn phụ trách để tổ chức triển khai 

kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn. 

Nhận được Công văn này, các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực 

hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để được xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Bộ Y tế (báo cáo); 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo); 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX (Th.05b) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

H’Yim Kđoh 
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