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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3421 /UBND-VX

Lào Cai, ngày 28 tháng 7 năm 2022

V/v tăng cường phòng, chống dịch
sốt xuất huyết, các dịch bệnh truyền
nhiễm khác

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Báo Lào Cai, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.
Thực hiện Công điện số 665/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính
phủ về tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền
nhiễm khác. Để chủ động kiểm soát, phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm,
trong đó tập trung tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân triển khai quyết liệt chiến
dịch diệt muỗi, lăng quăng (bọ gậy) trên địa bàn. Thành lập các tổ phòng, chống dịch
cộng đồng để tuyên truyền, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; chủ động dự phòng, bố trí đủ phương
tiện, vật tư, kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh.
- Giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện sớm, cấp cứu điều trị kịp thời người
bệnh, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát
hiện, kiên quyết không để xảy ra tình trạng dịch chồng dịch.
- Tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra và hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn,
giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh; xử
phạt các tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo
quy định của pháp luật.
2. Sở Y tế
- Bảo đảm về cơ số thuốc, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, dịch truyền, trang
thiết bị cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
- Tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị y tế về giám sát, phát hiện, xử lý
kịp thời các dịch bệnh mùa hè, dịch cúm A, bệnh đậu mùa khỉ, dịch sốt xuất huyết,
dịch COVID-19 với biến chủng BA.4, BA.5... trong cộng đồng.
- Chỉ đạo triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng (bọ
gậy) trên địa bàn; phun hóa chất diệt muỗi tại các ổ dịch (nếu có) và tại các khu
vực có nguy cơ cao theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
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- Tiếp tục phối hợp với cơ quan báo chí, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã,
thành phố để cung cấp thông tin đầy đủ, khách quan, khoa học về các biện pháp
phòng và điều trị bệnh sổt xuất huyết và các dịch bệnh khác.
3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh
Phối hợp với Sở Y tế tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch
bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, dịch sốt xuất huyết,
các
dịch bệnh truyền nhiễm khác để người dân chủ động, tích cực thực hiện phòng,
chống dịch và đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị khi có dấu hiệu mắc bệnh.
4. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền cho phụ huynh, học
sinh về biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, dịch sốt xuất huyết và các dịch
bệnh truyền nhiễm khác.
- Tổ chức các chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng tại trường học, cộng
đồng; rửa tay bằng xà phòng và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
truyền nhiễm khác theo hướng dẫn của cơ quan y tế trước khi vào năm học mới.
- Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở giáo dục, thông báo ngay
cho cơ quan y tế địa phương để tổ chức khám, điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời.
5. Các, sở, ban, ngành tỉnh
Tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại cơ
quan, đơn vị tích cực tham gia các hoạt động diệt muỗi, diệt lăng quăng (bọ gậy)
phòng, chống dịch sốt xuất huyết và phòng, chống các bệnh dịch bệnh truyền
nhiễm khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Căn cứ văn bản này, các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòn;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH3, VX2.
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