ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2389
/UBND-CCHC
V/v chủ động phòng, chống bệnh
sán dây và ấu trùng sán lợn.

Phan Thiết, ngày 02 tháng 4 năm 2019

Kính gửi:
- Phòng Kinh tế;
- Phòng Y tế;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- UBND các phường, xã.
Thực hiện Công văn số 1086/UBND-KGVXNV ngày 28/3/2019 của UBND
tỉnh Bình Thuận, về việc chủ động phòng, chống bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn.
Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời, không để bệnh lây lan,
phát tán trên địa bàn thành phố Phan Thiết, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ
trưởng Phòng Kinh tế, Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và
Thông tin, UBND các phường, xã:
1. Tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền để người dân hiểu đúng về
bệnh, chủ động các biện pháp vệ sinh, an toàn thực phẩm, thực hiện “ăn chín, uống
sôi, rửa tay trước khi ăn”, thực hiện các phương thức sản xuất an toàn, hiện đại; chủ
động kiểm tra, phát hiện bệnh, qua đó điều trị tích cực, kịp thời đối với các trường
hợp nhiễm bệnh.
2. Theo dõi sát tình hình phát sinh bệnh, đồng thời nắm bắt những thông tin
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và của
thành phố để có biện pháp xử lý kịp thời.
3. Giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế theo dõi chặt chẽ diễn
biến bệnh, kịp thời xử lý và báo cáo UBND thành phố các tình huống phát sinh.
* Đính kèm: Công văn số 1086/UBND-KGVXNV ngày 28/3/2019 của
UBND tỉnh Bình Thuận./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT. UBND tp;
- Chánh, Phó VP;
- Lưu: VT, QTM, CCHC (P.).
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