
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TH Ia H’Drai, ngày        tháng 6 năm 2022 

Về việc tổ chức thực hiện kết 

luận của Thường trực Tỉnh ủy 

tại Thông báo số 449-TB/TU 

ngày 03-6-2022 

 

 
   Kính gửi:  

     - Các Phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện; 
     - Trung tâm Y tế huyện; 
     - Ủy ban nhân dân các xã. 

 
 Theo đề nghị của Sở Y tế tỉnh Kon Tum tại Công văn số 2645/SYT-NVYD 

ngày 14/6/2022 về việc tổ chức thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại 
Thông báo số 449-TB/TU ngày 03-6-2022; Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như 

sau: 

1. Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị, 

địa phương 

Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo 

Nghị quyết của Chính phủ1, Bộ Y tế2 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh3; thường 
xuyên đôn đốc, nhắc nhở các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh trên người, nhất là bệnh sốt xuất huyết Dengue, bệnh tay chân miệng 
theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế. Trong đó, đặc biệt tập trung khoanh vùng, dập 
dịch, không để bệnh sốt xuất huyết Dengue lây lan ra diện rộng. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể theo - Du lịch và Truyền thông và 
Ủy ban nhân dân các xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân và doanh 

nghiệp nâng cao ý thức, thực hiện các biện pháp phòng bệnh, nhất là chú ý vệ sinh 
xung quanh nơi ở sạch sẽ, khơi thông cống rãnh, không để các dụng cụ chứa nước 

làm môi trường sống cho lăng quăng/bọ gậy. 

- Giám sát chặt chẽ, xử lý ổ dịch kịp thời, cấp cứu điều trị người mắc bệnh 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đối với các bệnh dịch có vắc xin phòng bệnh như sởi, 

                                        
 1 Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19”; Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 ban hành “Chương trình phòng, chống dịch COVID-19” . 

 2 Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị 

quyết số 128/NQ-CP. 

 3 Kế hoạch số 4274/KH-UBND ngày 02/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về  triển khai Nghị quyết số 

128/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 922/KH-UBND ngày 04/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai 

Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ. 
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rubella, bạch hầu, ho gà... tăng cường chỉ đạo tổ chức triển khai công tác tiêm 
chủng thường xuyên, tiêm chủng bổ sung và tiêm vét ngay từ các tháng đầu năm 

2022, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 90% theo quy 
mô xã và sử dụng hiệu quả nguồn vắc xin. 

- Tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 

tuổi và tiêm mũi 4 cho các đối tượng đã được tiêm mũi 3 và tổ chức khuyến cáo, 
tuyên truyền, vận động để người dân biết, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển 

khai thực hiện. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Chủ động phối hợp với ngành Y tế để tổ chức tuyên truyền sâu rộng tại các 
trường học, đặc biệt tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo về các biện pháp phòng chống 

bệnh tay chân miệng và các dịch bệnh trong trường học, bảo đảm các cơ sở giáo 
dục có đủ các phương tiện rửa tay, xà phòng và có vị trí thuận tiện cho người chăm 

sóc trẻ, trẻ em rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. Chỉ đạo thực hiện vệ sinh lớp 
học, vệ sinh môi trường, cung cấp đủ nước uống, nước sạch, đảm bảo an toàn thực 

phẩm tại các bếp ăn tập thể. Thường xuyên vệ sinh mặt bàn, ghế, làm sạch bề mặt 
và đồ chơi hằng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Phát hiện 

sớm các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở giáo dục, thông báo ngay cho cơ quan 
y tế địa phương để tổ chức khám, điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời. 

4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao -  Du lịch và Truyền thông 

Phối hợp với ngành Y tế tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức 
khoẻ, tổ chức các chiến dịch tuyên truyền vệ sinh cá nhân và vệ sinh nơi sinh hoạt; 

thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh ăn uống, ăn chín uống chín; thực hiện 
3 sạch: Ăn uống sạch, ở sạch và chơi đồ chơi sạch; tổ chức phát động chiến dịch vệ 

sinh môi trường, rửa tay bằng xà phòng; chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy, các 
hoạt động dọn bỏ vật dụng phế thải đọng nước là nơi muỗi truyền bệnh sốt xuất 

huyết Dengue đẻ trứng và phát triển để phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue; 
tuyên truyền, truyền thông về công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng; vận 

động người dân đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch, đủ mũi tiêm; tuyên truyền các 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa hè tại các hộ gia đình và cộng đồng bằng 

nhiều hình thức như họp thôn, họp dân, tập huấn, hướng dẫn tại chỗ, tờ rơi, loa đài, 
phát thanh. 

5. Ủy ban nhân dân các xã 

- Phối hợp với các ban, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội của địa phương 
và ngành Y tế triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống, ngăn chặn 

hiệu quả sự bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng... và các 
dịch bệnh mùa hè4 khác trên địa bàn, chú trọng triển khai công tác phòng, chống 

dịch bệnh tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế, vùng đồng bào 
dân tộc sinh sống, khu vực di biến động về dân cư, có ổ dịch cũ và nơi có tỷ lệ 

tiêm chủng chưa cao. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những giải pháp 

                                        
 4 Theo Công văn số 2189/BYT-DP ngày 28/4/2022 của Bộ Y tế về tăng cường công tác phòng, chống dịch 

bệnh mùa hè năm 2022. 
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phòng, chống dịch như giám sát phát hiện sớm, xét nghiệm, cách ly kịp thời, điều 
trị hiệu quả... gắn với thực hiện tốt việc khôi phục, phát triển kinh tế xã hội.  

- Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống dịch như triển khai chiến 
dịch vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy trên 
địa bàn nguy cơ cao, đặc biệt tại các công trường xây dựng, nhà trọ, nhà trẻ mầm 

non...  

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

chính trị - xã hội huyện: Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã và 
các tổ chức chính trị - xã hội các xã tăng cường tham gia, phối hợp Ủy ban nhân 

dân các xã trong công tác các hoạt động phòng, chống dịch, hướng dẫn các biện 
pháp tới tận các hộ gia đình để người dân chủ động tham gia công tác phòng, 

chống dịch bệnh. 

Báo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;  
- Cac Tổ chức chính trị - xã hội huyện; 
- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Nguyễn Tiến Dũng 
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