ỦY BAN NHÂN DÂN		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH VĨNH LONG				Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
  ----------------------				----------------------------------------
Số: 25 /2001/CT.UB                    TX. Vĩnh Long, ngày  18     tháng  9  năm 2001

CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
V/v tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng 
phòng chống bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh

	Trong các năm qua, công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Riêng năm nay ( 2001 ) do thời tiết diễn biến phức tạp cùng với sự lập lại của chu kỳ sốt xuất huyết, nên bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng ở các tỉnh phía Nam, riêng tỉnh ta từ đầu năm đến nay đã có 186 người mắc bệnh, trong đó có 02 người bị tử vong.

	Trước tình hình trên, để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, hạn chế đến mức thấp nhất số người mắc và chết do sốt xuất huyết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị: 

1/. Tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống Sốt xuất huyết  trên phạm vi toàn tỉnh trong thời gian 02 ngày kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2001 đến hết ngày 22 tháng 9 năm 2001 , trong đó trọng điểm là các xã có nhiều người mắc bệnh sốt xuất huyết như : 
+ Xã Tân Hoà - Thị xã Vĩnh Long .
+ Xã Bình Phước , xã Mỹ An - Huyện Mang Thít .
+ Xã Thanh Bình , xã Quới Thiện - Huyện Vũng Liêm .
+ Xã Long Phú - Huyện Tam Bình .
+ Thị trấn Cái Vồn , xã Tân Quới - Huyện Bình Minh .
+ Thị trấn Trà Ôn - Huyện Trà Ôn . 

2 / Ngành y tế tham mưu cho Chính quyền các cấp về việc xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch , tổ chức tập huấn cho các thành phần tham gia chiến dịch về các biện pháp diệt lăng quăng, huy động các nguồn nhân lực trong cộng đồng để cùng tham gia chiến dịch diệt lăng quăng , trong đó có lực lượng học sinh và sinh viên, hướng dẫn người dân tích cực tham gia diệt lăng quăng xung quanh khu vực nhà ở để tự bảo vệ mình .

3 / Ban chỉ đạo chương trình Y tế Quốc gia cấp Tỉnh , Huyện , Xã tổ chức giám sát trong 02 ngày thực hiện chiến dịch . 

4 / Đài Phát thanh truyền hình miễn thu phí tuyên truyền phòng chống Sốt xuất huyết trong 01 tuần lễ ( trước , trong chiến dịch ) .

5 / Chủ tịch UBND Huyện Thị , các cơ quan ban ngành và đoàn thể tổ chức thực hiện tốt chiến dịch , xem đây là hành động thiết thực vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân . 

Trong quá trình thưc hiện có khó khăn , vướng mắc các đơn vị báo cáo về UBND Tỉnh để có ý kiến chỉ đạo kịp thời . /.

Nơi nhận :                                       
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh                                                     KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH
- VP.Chính phủ                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH
- CT.UBND các huyện, thị xã
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh
- Các ban Đảng, Đoàn thể
- Viện KSND tỉnh, Tòa án ND tỉnh
- Các doanh nghiệp NN.
- Các khối NC
- Lưu: 3.9.2
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