
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày         tháng 7 năm 2020 

V/v tăng cường công tác 

phòng, chống bệnh bạch hầu 

 

Kính gửi:       

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công điện số 862/CĐ-TTg ngày 08/7/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu, 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng 

cường công tác tuyên truyền, vận động để Nhân dân hiểu bệnh bạch hầu là bệnh 

truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, lây lan nhanh qua đường hô hấp và có thể gây 

tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời; khuyến cáo thực hiện các 

biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu, hướng dẫn người dân khi có dấu hiệu 

của bệnh, phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.  

2. Giao Sở Y tế xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu, tổ 

chức tiêm chủng đầy đủ vắc xin phòng bệnh bạch hầu cho các nhóm đối tượng, 

nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa; chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, 

thành phố giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ 

dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng; tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về 

công tác giám sát, chẩn đoán, điều trị kịp thời người mắc bệnh, người lành mang 

trùng bệnh, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong; bảo đảm đủ 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. 

3. Cơ quan thông tin - truyền thông các cấp, Báo Lạng Sơn, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống dịch 

bệnh bạch hầu, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về các biện pháp 

phòng, chống dịch 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. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học và các đơn vị trực 

thuộc 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. 
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5. Sở Tài chính bảo đảm đủ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch 

bệnh bạch hầu trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế. 

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Y tế; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KG-VX, KT, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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