
UY BAN NHAN DAN 
THI XA CU'A LO 

S: /UBND-YT 
V/v tang ci..rô'ng phông chông 

djch bnh sot xuât huyêt. 

CONG HOA XA HOI Cl-lU NGI-IiA VIET NAM 
1Jic 1p-Ty' do-Hinh ph tIc 

Cirn Lô, ngày tháng 9 n6m 2020 

   

    

KInh g1ri: 
- Các phông, ban, ngành,dan vj cap thj lien quan; 
- UBND các phithng. 

Th?c hiên Cong van s 3087/SYT-NVY ngày 10 tháng 9 nãm 2020 cOa S Y té 
Ngh An ye vic tang cung phông chông djch bnh sot xuât huyêt. Hin nay, djch 
bnh sot xuât huyêt Dengua dà dugc ghi nh.n ti nhiêu dja phuo'ng trên dja bàn tinh 
Ngh An. Dê chü dng phông chông djch bnh sot xuât huyêt trén dja bàn thj xã, 
UBND thj xã yêu câu Trrning các phông, ban, ngânh, don vj cap thj lien quan, UBND 
các phuô'ng thrc hin nghiêm ttIc mt so ni dung sau: 

1. Phông Y th: Tang cung chi do, giárn sat vic triên khai thçrc hin cOng tác 

phàng chng djch bnh s& xut huyt ctIa các Ca quan don vi trên dja bàn thj xã; 

2. Phông Van hóa — Thông tin: Chi dio Trung tam Van hóa, The thao và Truyn 

thông tuyên truyn cho nguôi dan chtI dng thirc hin ngay ti h gia dlnh vi khãu 

hiu" không có b9 gay,  không có st xut huyt". Hinng dn ngithi dan cách tr xü l)' 

các dung cii chira ni.rc, không cho mui dê tthng, các bin pháp diet rnui vã không 

cho mui dot. 

3. Phông Tài chInh- K hoch: ChO dng bô hI dtI kinh phi cho hot dng phông 

chng s& xut huyt. 

4.Trung tam Y t thj xà 

- Xây drng k hotch phông cMng djch St xuât huyêt trén dja bàn. 

- Huy dng nhân lu'c, trang thit bi, thuOc, vt us hóa cht dam bão cho cOng tác 

phông chng djch st xut huyt trén dja bàn ti nhQ'ng phuàng trpng diem. 

- Rà soát, t chirc tap hun chuyên mOn k9 thut dOi vi các t@m y tê ye cong tác 

v sinh môi tru&ng, phát hin và xir l2 bç gy, k5' thut phun hóa chat diet mui à 

xir 1 khi phát sinh djch. 

- Chi dto h thng Trtm Y t tang cung hoit dng giárn sat, v sinh rnOi truO'ng, 

phát hiên só'm các ca bênh, dãc biêt là ca du tiên dé xir 12 ô dich, diêu tn tich cu'c, 

kMng ché khOng d lay lan vâ btIng phát thành djch. 

- Thirc hin nghiêm tüc ch d thông tin, báo cáo bnh truyn nhirn theo Thông 

us 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 cüa B Y té, phát hin, khai báo kjp thai khi có 

bnh nhân nghi ngi v Trung tam Kiêrn soát bnh tt tinh theo quy djnh. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TCH 

PHO CHU TICH 

5. UBND các phung. 

- Tang crè'ng cong tác chi dao, giám sat djch bnh st xut huyêt trén dja bàn. 

- Tuyên truyn cho ngi.rà'i dan chü dng thçrc hin ngay ti h gia dInh, hixâng 

dn ngu'i dan cách tir xir 1 các ding cii chira nirâc, khOng cho mui dé tnirng, các 

bin pháp diet mui vã khOng cho rnui dOt. 

- Huy dng s1i vào cuc cüa toàn b h thng chInh trj, càc doàn the và toàn the 

ngiIi dan tharn gia phOng, chng SM xut huyêt. 

Nhn duçc cOng van nay yéu cAu Trung các phOng, ban, ngânh, dGn vi cap thi, 

IJBND các phung triên khai thirc hin nghiêrn tue.!, 

Hoãng Van Phuc 

f\To'i n/ian: 

- Nhu trên; 

- BCD CSSKBD; 
- So Y té; 
- TT TIii üy — TTHDND thi xã; 
- CT, cac PCT UBND thj x 
- Luii VT,YT.
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