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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 11/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 02 tháng 8 năm 2019

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết
trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Từ ñầu năm 2019 ñến nay, tình hình bệnh Sốt xuất huyết tại Việt Nam, khu
vực phía Nam và trên ñịa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Tính từ ñầu năm 2019 ñến
ngày 21 tháng 07 năm 2019, cả nước ghi nhận 115.186 trường hợp mắc tử vong 12.
Tại khu vực phía Nam ghi nhận 66.248 trường hợp mắc tử vong 12.
Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tính ñến ngày 28 tháng 7 năm 2019, số trường hợp
mắc bệnh Sốt xuất huyết là 4.739 ca, trong ñó có 03 trường hợp tử vong. Số ca mắc
tăng 7,5 lần so cùng kỳ năm 2018. Trong ñó 02 ñịa phương có số ca mắc cao là thành
phố Vũng Tàu ghi nhận 1.410 trường hợp mắc (chiếm 29,75%), trong ñó có 01
trường hợp tử vong; huyện Châu ðức ghi nhận 1.376 trường hợp mắc (chiếm 29%).
Theo diễn biến của dịch bệnh thì thời gian tới dịch bệnh Sốt xuất huyết tăng nhanh từ
tháng 7 ñến tháng 10 hàng năm. Do ñó, từ nay ñến cuối năm, bệnh Sốt xuất huyết
trên ñịa bàn toàn tỉnh sẽ có diễn biến phức tạp. ðể kịp thời ngăn chặn dịch bệnh bùng
phát và lan rộng.
Trên cơ sở Chỉ thị số 07/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế về việc tăng
cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:
1. Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ ñạo phòng, chống dịch của tỉnh:
a) Chủ trì, phối hợp với các ngành, ñơn vị liên quan và UBND các huyện, thị
xã, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-BYT ngày
29/7/2019 của Bộ Y tế; tham mưu kịp thời cho Lãnh ñạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ
ñạo, triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên ñịa bàn tỉnh.
b) Chủ ñộng xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai phòng, chống dịch bệnh, tập
trung các ñịa phương có diễn biến phức tạp.
c) Chỉ ñạo Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe phối hợp các ñơn vị
truyền thông của tỉnh và các ñịa phương tổ chức các hoạt ñộng tuyên truyền phòng
chống dịch trên ñịa bàn tỉnh ña dạng, phù hợp và dễ hiểu.
d) Chỉ ñạo các ñơn vị y tế dự phòng giám sát chặt chẽ tình hình diễn tiến từng
ñịa phương tới tuyến xã, phường, thôn ấp từ ñó ñưa ra các giải pháp phù hợp với diễn
tiến dịch bệnh của các ñịa phương.

