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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Số: 05/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 11 tháng 5 năm 2010

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường các biện pháp phòng,
chống sốt xuất huyết trên ñịa bàn thành phố Cần Thơ

Hiện nay, nhiệt ñộ nóng nhưng ñộ ẩm cao là ñiều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh
sốt xuất huyết phát sinh và phát triển. Do ñó, ñể chủ ñộng phòng, chống sốt xuất huyết (SXH),
bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố
yêu cầu:
1. Giám ñốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận,
huyện, các cơ quan Trung ương ñóng trên ñịa bàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các ñoàn thể, các tổ chức xã hội, Trung tâm Y tế dự phòng Quân khu IX cần nâng cao
tinh thần trách nhiệm, thường xuyên vận ñộng, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức
(CBCCVC), chiến sĩ, hội viên, học sinh, sinh viên thuộc ñơn vị, ñịa phương quản lý
thường xuyên thực hiện diệt lăng quăng, diệt muỗi, diệt côn trùng gây bệnh, loại bỏ
nơi muỗi ñẻ trứng và phòng, chống muỗi ñốt.
2. Giám ñốc Sở Y tế:
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai chiến dịch diệt lăng quăng; phòng, chống
sốt xuất huyết dựa vào cộng ñồng; chỉ ñạo các ñơn vị trong ngành y tế tham mưu tích cực
cho Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng, chống SXH
tại ñịa phương;
- Tăng cường công tác kiểm tra môi trường, giám sát các ca bệnh, côn trùng, vi rút
huyết thanh tại tuyến xã, phường, thị trấn, nhất là những nơi có ổ dịch cũ, những nơi
có ổ dịch nhỏ ñể phát hiện sớm và xử lý triệt ñể, không ñể bùng phát thành dịch lớn;
tổ chức phun hóa chất diệt muỗi, có kiểm tra và báo cáo việc xử lý lăng quăng tại khu vực
có nguy cơ cao theo ñúng quy ñịnh;
- Tăng cường hoạt ñộng các ñội cơ ñộng phòng, chống dịch, bổ sung các phương tiện,
vật tư, hóa chất phòng, chống dịch, sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra; các ñội cơ ñộng,
chống dịch của tuyến thành phố, quận, huyện có kế hoạch hỗ trợ các ñịa phương
có số bệnh nhân sốt xuất huyết cao, khống chế ngay không ñể dịch xảy ra;
- Kiểm tra và chỉ ñạo các cơ sở ñiều trị chuẩn bị ñầy ñủ cơ số thuốc, phương tiện
cấp cứu, vật tư chuyên dụng, phương tiện vận chuyển, ñội chống dịch cơ ñộng, ñiều trị,

