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           Kính gửi:   

- Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành huyện; 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ  đạo 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm. Tuy 
nhiên, thời gian gần đây tình hình dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyết, cúm mùa 

có chuyển biến phức tạp và chiều hướng gia tăng. Nhằm chủ động, tích cực 
phòng, chống bệnh truyền nhiễm, đặc biệt dịch bệnh Covid-19 không để dịch 

bùng phát, lan rộng trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý 
kiến như sau: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác phòng, 
chống dịch sốt xuất huyết, triển khai chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy chậm 

nhất trong đầu tháng 10/2022 phải thực hiện xong, đặc biệt tại các khu vực có 
chỉ số muỗi, lăng quăng/bọ gậy cao; thực hiện 02 đợt ra quân, mỗi đợt cách nhau 
07 đến 10 ngày, đảm bảo phương châm “ra khỏi nhà sạch lăng quăng”. Củng cố, 

kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Tổ Covid cộng đồng, 
Trạm Y tế lưu động, các dịch bệnh truyền nhiễm ở người. Đồng thời, chủ động tổ 

chức họp để kịp thời xử lý những vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch 
bệnh truyền nhiễm. 

2. Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện căn cứ 
chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, các Phòng, 

ban ngành huyện có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục tăng 
cường công tác tuyên truyền, giáo dục và thông tin rộng rãi bằng nhiều hình 

thức trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là hệ thống thông tin cơ 
sở về công tác tiêm vắc xin và tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, sốt 

xuất huyết hiện nay để người dân biết, chủ động thực hiện. 

3. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo các Trạm Y tế phối hợp Ủy 
ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn; khẩn trương, quyết liệt đẩy nhanh 
hơn nữa tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, đảm bảo tiêm hết số lượng vắc 

xin được phân bổ, đúng tiến độ, không để lãng phí vắc xin. Đồng thời tiếp tục tổ 
chức kiểm tra giám sát công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn 
huyện. Tổ chức tăng cường giám sát, phun hóa chất xử lý triệt để các ổ dịch mới 

phát sinh và các khu vực có nguy cơ cao, không để dịch bệnh bùng phát, lan 
rộng, kéo dài. Đảm bảo cung ứng đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị, thuốc, 

dịch truyền, đảm bảo tiếp nhận kịp thời, chuẩn đoán, điều trị bệnh nhân sốt xuất 
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huyết. Tổng hợp thống kê, báo cáo hàng tuần hoạt động phòng chống sốt xuất 
huyết đến Ủy ban nhân dân huyện (qua Trung tâm Y tế huyện). 

4. Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Giám đốc 
Trung tâm Y tế huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các bệnh truyền 
nhiễm trong trường học. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các 

giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bệnh truyền nhiễm trong quá trình 
tổ chức dạy học theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo các điểm 

trường rà soát, thống kê số học sinh chưa tiêm đủ các mũi vắc xin phòng bệnh 
Covid-19 theo từng nhóm tuổi và các biện pháp xử lý khi có trường hợp F0 

trong trường học một cách phù hợp, tránh xử lý cực đoan; bảo đảm an toàn 
phòng, chống dịch, tạo sự yên tâm, đồng thuận cho trẻ em mầm non, học sinh 

đến trường an toàn./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TT HU, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- LĐVP, NC; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 
 

Huỳnh Văn Nghị 
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