ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
Số:2457 /UBND-KGVX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày29 tháng 7 năm 2022

V/v tăng cường phòng, chống
sốt xuất huyết và dịch bệnh
truyền nhiễm khác

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 665/CĐTTg ngày 25 tháng 7 năm 2022 về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt
xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm
vụ tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống sốt xuất huyết và các
dịch bệnh truyền nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo của Ủy ban nhân
dân tỉnh1; đồng thời tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:
- Tuyên truyền, vận động người dân triển khai quyết liệt chiến dịch diệt
muỗi, lăng quăng (bọ gậy) trên địa bàn. Thành lập các tổ phòng chống dịch cộng
đồng để tuyên truyền, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; chủ động dự phòng, bố trí đủ
phương tiện, vật tư, kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là sốt
xuất huyết; xử phạt các tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch theo quy định.
- Giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện sớm, cấp cứu điều trị kịp thời người
bệnh, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện.
2. Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu
trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh
trên địa bàn./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Y tế (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnhPhụ trách;
- Lưu: VT, CTTĐT, KGVX.PTP.
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