ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

Số: 2662 /UBND-KGVX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 24 tháng7 năm2020

.

V/v tăng cường công tác phòng,
chống bệnh bạch hầu

Kính gửi:
- Các Sở, ban ngành thuộc tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện Văn bản số 3908/BYT-DP ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Bộ Y tế
về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu, Ủy ban nhân dân tỉnh có
ý kiến như sau:
1. Các đơn vị, địa phương cùng với việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội từ nay đến cuối năm 2020, tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp cấp
bách phòng chống các dịch bệnh: Covid-19, sốt xuất huyết Dengue, thủy đậu, cúm,
tay chân miệng…, đặc biệt là bệnh bạch hầu; kiên quyết không để dịch bùng phát,
lan rộng và kéo dài theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ1, Bộ Y tế2, Thường trực
Tỉnh ủy3, Ủy ban nhân dân tỉnh4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh5.
2. Sở Y tế
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện
các nhiệm vụ tại mục 1 Văn bản số 3908/BYT-DP ngày 22 tháng 7 năm 2020 của
Bộ Y tế.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ
đạo kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh; tập trung các biện pháp để chủ động
phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh bạch hầu.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo
dục, các trường học, lớp học, nhà trẻ đảm bảo môi trường thông thoáng, sạch sẽ và
có đủ ánh sáng.
Công điện số 862/CĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng
chống bệnh bạch hầu.
2
Công văn số 3612/BYT-DP ngày 03 tháng 7 năm 2020 về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu;
Công điện số 3592/CĐ-BYT ngày 02 tháng 7 năm 2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh bạch
hầu và tiếp nhận điều trị bệnh nhân bạch hầu tại tỉnh Đăk Nông; Công văn số 545/DP-DT ngày 01 tháng 7 năm 2020
về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu…
3
Thông báo số 1344-TB/TU ngày 09 tháng 7 năm 2020; Thông báo số 1357-TB/TU ngày 21 tháng 7 năm 2020.
4
Văn bản số 2314/UBND-KGVX ngày 30/6/2020 về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue
và bạch hầu; Thông báo số 1935/TB-VP ngày 15/7/2020 về thông báo kết luận của đ/c Trần Thị Nga, PCT UBND
tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh bạch hầu và SXHD…
5
Công điện số 06/CĐ-CTUBND ngày 10/7/2020 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh bạch hầu trên
địa bàn tỉnh.
1

2
- Phối hợp với ngành Y tế hướng dẫn việc tổ chức theo dõi sức khỏe của trẻ
em tại các trường mầm non, trường tiểu học và trung học cơ sở, thông báo cho các
cơ sở y tế khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để được cách ly, xử lý kịp
thời, không để bùng phát ổ dịch.
4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,
Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử tỉnh phối hợp với ngành Y tế tăng cường
truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở;
chú trọng các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm kịp thời
cung cấp các thông tin cần thiết, khuyến cáo các biện pháp phòng chống bệnh bạch
hầu để người dân hiểu, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, hạn chế
tiếp xúc với người bị bệnh, đưa các trường hợp nghi ngờ mắc đến ngay các cơ sở y
tế để được khám bệnh và điều trị; đặc biệt tuyên truyền rõ lợi ích của việc tiêm vắc
xin phòng bệnh và vận động người dân đưa trẻ em đi tiêm vắc xin phòng bệnh bạch
hầu trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng đảm bảo đủ mũi và đúng lịch.
5. Sở Tài chính trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế và các đơn vị liên quan, tham
mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung kinh phí để đảm bảo nhu cầu, sẵn sàng đáp ứng
phòng chống dịch bệnh, tổ chức tiêm chủng chống dịch, tiêm chủng bổ sung theo
quy định.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương và nghiêm túc thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ Y tế (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội;
- CVP UBND tỉnh, PVP phụ trách;
- Lưu VT, KGVXPTDL.
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