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bệnh trên địa bàn tỉnh 

 

 

   Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh ; 

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

 

Thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên thế giới nói 

chung cũng như ở Việt Nam và trên địa bàn tỉnh ta đang diễn biến hết sức phức 

tạp với các dịch bệnh mới, nguy hiểm, chưa có vắc xin dự phòng như COVID-19, 

Chikungunya…và những bệnh lưu hành hàng năm như bạch hầu, sốt xuất huyết, 

chân tay miệng, sốt rét…với tốc độ lây lan nhanh, tỷ lệ tử vong cao và có nhiều 

biến chứng nguy hiểm. Trong bối cảnh cơ sở vật chất và nguồn lực y tế của tỉnh 

còn hạn chế thì việc làm tốt công tác phòng dịch sẽ đóng vai trò quyết định, giúp 

ngăn ngừa sự lây lan, hạn chế tối đa số mắc và tử vong do dịch bệnh.  

Để chủ động triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên 

địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thị 

xã, thành phố không chủ quan, lơ là, tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng 

chống dịch tại địa phương, đơn vị phụ trách. Trong đó tập trung các nội dung cụ 

thể sau: 

1. Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh 

nguy hiểm ở người của tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của 

tỉnh: 

- Giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh và chủ động tham mưu 

UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể và người dân có các biện pháp 

phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả. 

- Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền 

nhiễm trên địa bàn tỉnh, phát hiện sớm và khoanh vùng xử lý ổ dịch kịp thời, triệt 

để, không để lây lan, bùng phát, tăng cường các biện pháp giảm mắc, giảm tử 

vong; tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, 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 

về công tác phòng chống dịch. 

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

- Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương, kịp thời tổ chức họp 

các Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh để triển khai công tác phòng chống, 

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



- Tếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, 

Tỉnh ủy và đặc biệt là của UBND tỉnh tại Công văn số 7274/UBND-KGVX ngày 

16/8/2020 đối với dịch bệnh COVID-19: không chủ quan, lơ là, tập trung tăng 

cường công tác tuyên truyền để mọi người dân tự chủ động phòng, chống dịch, 

thiết lập trạng thái bình thường mới trong điều kiện dịch bệnh. 

- Khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh bạch hầu và 

triển khai có hiệu quả kế hoạch tiêm vắc xin có yếu tố bạch hầu cho tất cả các đối 

tượng từ 2 tháng tuổi trở lển trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng chỉ đạo của UBND 

tỉnh tại Kế hoạch số 7503/KH-UBND ngày 21/8/2020. 

- 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 đi lại vùng có 

ổ bệnh, giám sát, lấy mẫu, tổ chức triển khai đầy đủ các hoạt động đáp ứng khi có 

ca bệnh/ca nghi bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế. 

- Tăng cường công tác truyền thông và lồng ghép truyền thông phòng 

chống các dịch bệnh nguy hiểm khác như sốt xuất huyết, Chikungunya, chân tay 

miệng, dại… với phòng chống dịch bệnh COVID-19, bạch hầu 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. 

- Tại các cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở y tế, trường học, các cơ sở cung 

cấp dịch vụ, nơi công cộng: Yêu cầu công chức, viên chức, người lao động và 

công dân trên địa bàn chấp hành và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống 

dịch như: đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch 

sát khuẩn; lau rửa các thiết bị, phòng làm việc, phòng họp và nơi tập trung đông 

người bằng dung dịch sát khuẩn, diệt lăng quăng, bọ gậy thường xuyên… (đặc 

biệt lưu ý đối với các cơ sở nuôi dưỡng người già neo đơn, trung tâm chăm sóc 

người khuyết tật…). 

- 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  

- Hỗ trợ kinh phí để tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố: chỉ đạo các cơ quan truyền thông tiếp tục 

tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống các loại dịch bệnh 

theo đúng quy định của Chính phủ, khuyến cáo của Bộ Y tế và chỉ đạo của tỉnh 

để người dân biết, chủ động triển khai thực hiện. 

Vận động người dân tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

như: tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch; duy trì diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy 

hàng tuần; đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh cá nhân; 

hạn chế đến nơi tập trung đông người, hạn chế sử dụng các dịch vụ có nguy cơ 

lây nhiễm dịch bệnh cao khi chưa thực sự cần thiết… để bảo vệ an toàn bản thân 

và cộng đồng. 



Tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng và hiệu quả của việc tiêm đủ liều, 

đúng lịch để các gia đình đưa trẻ đi tiêm vắc xin phòng bệnh; Đối với các trường 

hợp có triệu chứng nhi mắc các bệnh truyền nhiễm cần đến ngay cơ sở y tế để 

được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo: phối hợp với ngành y tế tăng cường truyền 

thông phòng chống dịch bệnh trong trường học; chỉ đạo tổ chức tốt công tác vệ 

sinh trường học và phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế. 

5. Sở Tài chính: phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan rà soát, 

thẩm định UBND tỉnh bố trí kinh phí kịp thời để thực hiện kịp thời, có hiệu quả 

công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. 

Nhận được Công văn này, các Sở, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương 

thực hiện, chủ động báo cáo, tham mưu UBND tỉnh đối với những nội dung 

vướng mắc, vượt thẩm quyền./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Phòng KT; 

- Lưu: VT, KGVX (Th.10b) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

H’Yim Kđoh 
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