
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 

THI XA CUA LO Dc 1Ip-Ty' do-Hnh phuc 

So: /UBND-YT Cz'ca Ló, ngày tháng 6 nàni 2020 

V/v tang cuOng phOng chng 
dch bnh Sot xut huyêt 

KInh giiri: 

- Các phông, ban, ngành, dan vj cp thi lien quan; 

- UBND các phithng. 

Thçrc hin cong van s 1866/SYT-NVY ngãyl 1/6/2020 cüa S& Y tê Ngh An 
ye vic tang cu'ng phông chOng djch bnh Sot xuãt huyêt. Dé chü dng kiêrn soát 
phdng chng, không dê djch bênh lay lan, UBND thj xã yêu eãu các phOng, ban, 
ngành, dan vj cp thj lien quan, UBND các phithng thirc hin nghiêrn tiiic mt sO 

ni dung sau: 
1. Phông Y t: Tang cu'ng chi dao, giárn sat cong tác phông chOng djch Sot 

xut huyt trén dja bàn thj xã. 
2. Phông T,i chInh — Kê hoch: Tham rnuu bO trI kinh phI cho hot dng 

phOng chng St xut huyt. 

3. Trung tam Van hóa- The thao vi Truyên thông: TO chrc tuyên truyên ye 

dich bênh St xut huyt trên các phuang tin truyên thông, bang các hInh thic dê 

ngu'i dan näm rO v thm quan trong cüa djch Sot xut huyt. 

4. Trung tam Y tê thj xä: 
- Chü dng phi hcp vi các phông, ban lien quan, UBND các phu'O'ng triên 

khai các hoat dng phông chng djch bnh SOt xuãt huyêt trên dja bàn. 
- 1-Iuy dng nhân lxc, trang thiêt bj, thuOc, vt ttr hóa chat darn bào cho cOng 

tác phOng ehOng djch Sot xuât huyêt tti các khi tr9ng diem. 
- Rà soát, t chirc tap hun chuyên rnôn, k9 thut cho eác trrn Y tê ye cOng tác 

ye sinh rnOi trung, phát hin srn các ca bnh, dc bit là ca rnic dâu tiên dê xir l' 

6 dich, diu tn tIch cue, khng chê khOng dê lay lan và bng phát thành djch. 
- Thii'c hin nghiêrn tOe chê d thông tin, báo cáo bênh truyên nhirn theo 

Thông tu' 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 cüa B Y tê; phát hin, kkiai báo kjp 
thai khi có bnh nhân nghi ngO' v Trung tarn kiêrn soát bnh tt tinh theo quy djnh. 

5. UBND các phu'O'ng. 
- Xây dirng k hoch phOng chOng djch bnh SOt xuãt huyët trén dja bàn 

phu'ng. Chi dao tram Y t và các ban, ngành lien quan khãn trLro'ng triên khai các 
hoit dng v sinh rnôi tnthng phOng chOng djch bnh SOt xuât huyét. 

- ChO dng b6 trI kinh phi cho hoat dng phOng chOng St xut huyét. 
- Huy dng h thng chInh trj, các doàn the yà toàn the ngu'O'i dan tharn gia 

phOng chng St xu.t huyt. 



- Tang cuè'ng cong tác tuyên truyn ye djch bnh Sot xuãt huyêt trên h thông 
phát thanh ca phtrng de ngui dan hiêu rO ye dch bnh Sot xuât huyêt. 

Nh.n thr9c cOng van nay yêu câu các phông, ban, ngãnh, dan vi cap thj, 
UBND các phung thirc hin nghiêrn t1ic cãc ni dung trên./—-- 

IJoi n/if,,,: 
- Nhu' tren; 

- UBND tinli; S Y t; (B/c); 

-TT Thi Oy: HDND thi x; 

- CT. cic PCT UBND thj x; 

- Uni VTYT4f.  

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU T!CFI 
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