
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

 

        Số: 532/UBND-VX   

V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh sốt xuất huyết, 

tay chân miệng và dịch bệnh 

mùa hè năm 2022 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Trà Cú, ngày 27 tháng 5 năm 2022 

   

    Kính gửi:   
   - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; 

   - Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

   - Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện; 
 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 

 

Thực hiện Công văn số 2168/UBND-KGVX ngày 27/5/2022 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt 

xuất huyết, tay chân miệng và dịch bệnh mùa hè năm 2022, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện:  

- Chủ động phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, 

hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng 
và dịch bệnh mùa hè năm 2022 trên địa bàn huyện đúng theo hướng dẫn của Bộ 

Y tế (Công văn số 2189/BYT-DP ngày 28/4/2022 về việc tăng cường công tác 
phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 2022, Công văn số 2129/BYT-DP ngày 

27/4/2022 về việc tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết, Công văn số 
2597/BYT-DP ngày 10/5/2022 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch 

bệnh tay chân miệng…).  

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác 

tuyên truyền, triển khai thực hiện kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
sốt xuất huyết, tay chân miệng và dịch bệnh mùa hè năm 2022 trong trường học. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền để người dân biết, tham gia phòng, chống dịch bệnh 
sốt xuất huyết, tay chân miệng và dịch bệnh mùa hè năm 2022. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã, thị 
trấn trong công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và 

dịch bệnh mùa hè năm 2022; tổ chức cấp cứu, điều trị người bệnh kịp thời, đúng 
quy định, hướng dẫn của ngành y tế, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong. 

- Đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết (thuốc, phương tiện, vật tư, hóa 
chất, trang thiết bị y tế…) phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất 

huyết, tay chân miệng và dịch bệnh mùa hè năm 2022 trên địa bàn huyện. 
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- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công văn này; đồng thời, thực hiện chế 
độ thông tin, báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng 

và dịch bệnh mùa hè năm 2022 trên địa bàn huyện về Sở Y tế, Ủy ban nhân dân 
huyện theo quy định. 

2. Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện phối hợp 

chặt chẽ với Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Thủ trưởng các phòng, ban ngành 
huyện có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung tuyên 

truyền các giải pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và 
dịch bệnh mùa hè năm 2022 để người dân chủ động, tích cực phòng, chống dịch 

bệnh. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện quyết liệt các 

nhiệm vụ sau: 

- Tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp 

vệ sinh môi trường; triển khai chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng (bọ gậy) trên địa 
bàn; phân công cán bộ quản lý địa bàn, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh sốt 

xuất huyết, tay chân miệng và dịch bệnh mùa hè năm 2022. 

- Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

sốt xuất huyết, tay chân miệng và dịch bệnh mùa hè năm 2022 để phát hiện, xử 
lý triệt để ổ dịch theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện nắm, chỉ đạo./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT HU, HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Tăng Thị Thắm 
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