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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
An Giang, ngày 23 tháng 7 năm 2020

V/v tăng cường công tác phòng
chống bệnh bạch hầu

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị, thành.
Thực hiện Công văn số 1758-CV/HNDTW, ngày 09/7/2020 Trung ương Hội
Nông dân Việt Nam về chỉ đạo tuyên truyền và tăng cường công tác phòng chống
bệnh bạch hầu;
Hiện nay, bệnh bạch hầu đang có diễn biến phức tạp, từ đầu tháng 6 năm
2020 đến nay bệnh bùng phát, lây lan nhanh tại một số tỉnh Tây Nguyên và đã có
trường hợp tử vong, phần lớn các trường hợp mắc bệnh được phát hiện ở vùng sâu,
vùng xa và chưa được tiêm vacxin bạch hầu hoặc chưa tiêm đầy đủ, đúng lịch.
Bệnh bạch hầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, lây lan nhanh qua đường
hô hấp và có thể gây tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Bệnh có
thể dự phòng bằng tiêm vacxin và điều trị khỏi bằng kháng sinh đặc hiệu. Ngày
08/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 862/CĐ-TTg về việc
tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu.
Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Hội các cấp và hội viên nông
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang đề nghị Hội Nông dân các huyện, thị,
thành triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Thông tin tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức,
viên chức và hội viên nông dân nội dung Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ về tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu để mọi người hiểu rõ tính
chất nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh. Qua đó nâng cao ý thức dự
phòng, tuân thủ các khuyến cáo, các biện pháp phòng chống dịch bệnh của cơ quan
chức năng, hướng dẫn người dân khi có dấu hiệu của bệnh, phải đến ngay cơ sở y
tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.
2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội các cấp chủ động phối hợp
với Mật trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cùng cấp, cơ quan chức năng có
liên quan giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện sớm, xử lý triệt để không để dịch
bùng phát, lan rộng; điều trị kịp thời người mắc bệnh, người lành mang trùng, hạn
chế thấp nhất trường hợp tử vong.
3. Thường xuyên cập nhật thông tin mới về bệnh để thông tin chính xác, kịp
thời đến các bộ, hội viên nông dân, nhất là các trang Website của Hội tăng cường
thông tin tuyên truyền chính xác về tình hình và các biện pháp phòng chống dịch
bệnh; báo cáo khi có vấn đề phát sinh.
4. Thường xuyên kiểm tra, nắm bắt thông tin và kịp thời báo cáo Ban Thường
vụ Hội Nông dân tỉnh để đề xuất với các ngành chức năng có chỉ đạo kịp thời ngăn
chặn nguy cơ bệnh dịch lây lan trên diện rộng.

Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện-thị-thành chỉ đạo và tăng
cường phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức thực hiện tốt các
nội dung nêu trên với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc nhằm góp phần phòng
chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thường trực TW HND Việt Nam;
- Ban Tuyên Huấn TW HND Việt Nam
- VP Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- VP Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội ND Tỉnh;
- Hội Nông dân các huyện, thị, thành;
- Lưu VP, Ban Tuyên giáo.
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