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                        Kính gửi: 

 

 

 

- Các sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông,  

  Giáo dục và Đào tạo; 

- Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Thực hiện Công điện số 862/CĐ-TTg ngày 08/7/52020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu, Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Sở Y tế 

- Chỉ đạo các đơn vị y tế tăng cường hoạt động giám sát trên địa bàn toàn 

tỉnh, phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh bạch hầu, xử lý triệt để không để lây 

lan, bùng phát dịch; điều trị kịp thời người mắc bệnh, người lành mang trùng, 

hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong. 

- Rà soát, xác định rõ địa bàn, đối tượng có nguy cơ mắc bệnh; căn cứ vào 

tình hình thực tế địa phương chủ động kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh, tổ 

chức tập huấn cho cán bộ y tế về công tác giám sát, chẩn đoán, điều trị bệnh 

bạch hầu; chuẩn bị sẵn sàng về phương tiện, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, thực 

hiện tốt công tác chẩn đoán sớm, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân. 

- Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh, 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh, để các cơ 

quan báo đài địa phương thông tin, tuyên truyền rộng rãi tới Nhân dân. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh 

Phối hợp chặt chẽ với Ngành Y tế tăng cường tuyên truyền, cung cấp 

thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

bạch hầu để người dân tích cực, chủ động thực hiện, khi có dấu hiệu mắc bệnh 

đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo  

Chỉ đạo triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ 

sở giáo dục, các trường học, lớp học, nhà trẻ, bảo đảm môi trường thông thoáng, 

sạch sẽ, có đủ ánh sáng;.chú ý phát hiện sớm và thông báo kịp thời cho cơ sở y tế 

các trường hợp có dấu hiệu mắc bệnh.  
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4. UBND các huyện, thị xã, thành phố  

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường, 

thị trấn tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu trên địa bàn; 

chủ động rà soát, nắm chắc tình hình đến tận các thôn, bản, tổ dân phố, các hộ 

gia đình, để kịp thời phát hiện, xử lý ngay các trường hợp mắc bệnh. 

Các đơn vị, địa phương căn cứ ý kiến chỉ đạo tại Văn bản thực hiện./. 

 Nơi nhận:  
 - CT, PCT3; 

 - Như trên; 

 - UBMTTQ và các Đoàn thể tỉnh;  

 - CVP, PCVP3; 

 - Cổng TTĐT tỉnh; 

 - Lưu: VT, TH3, VX1,2.     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Giàng Thị Dung 
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