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V/v tăng cường các biện ��á� b�� 
��� �n t��n t��c ���� v� ���ng� 

c�ống ng� ��c t��c ���� 

 

  
 

                           ��n� g�i:   
-� ��i c�c �n t��n Vệ �in� t��c ����� 
-� T��ng t�� �i�� ��át bện� t�t� 
-� Bện� viện �� ���� t�n�� 
-� T��ng t�� � t� các ���ện� t��n� ��ố� 
 

T��c �iện ��ng văn �ố ���/UBND-�GV� ng�� ��/�/���� c�� UBND 
t�n� v� việc tăng cường các biện ��á� b�� ��� �n t��n t��c ����� ���ng� c�ống 
ng� ��c t��c ���� v� bện� t����n ��� t��c ����� 

�� b�� ��� �n t��n t��c ���� v� c�� ��ng ���ng� c�ống ng� ��c t��c 
����� bện� t����n ��� t��c ���� c� �iệ� ���� S� Y t� �� ng�� các ��n v� ti�� 
t�c c�� ��� v� t� c��c t�i�n ���i các n�i ��ng ���: 

�� ��� ��n� ���t ��ng t���n t����n� giá� ��c� ��� bi�n các ��� ��n� c�� 
��á� ���t v� �TT�� ���ng c�ống ng� ��c t��c ����� bện� t����n ��� t��c 
���� n���  n�ng c�� �i�n t��c� t��c ��n� v� � t��c t�ác� n�iệ� c�� người ��n 
���t t��c ����� người �in� ���n� t��c ����� người ti�� ��ng v� người ���n ��� 
��n� ����  ��ối ��� v�i ng�n� Giá� ��c v� ��� t�� t���n t����n n�ng c�� �i�n 
t��c v� �TT�� ���ng� c�ống ng� ��c t��c ���� c�� giá� vi�n� n��n vi�n v� 
��c �in� t��ng các t�ường ��c� �ác n�i ��ng c�n t�� t��ng: 

- ��� bi�n các ��� ��n� b�� ��� �n t��n t��c ���� �ối v�i c� �� �in� 
���n� ��c� v� ăn �ống v� �in� ���n� t��c ăn �ường ��ố� b�� ăn t�� t�� t�i các 
t�ường ��c� bện� viện� ��� c�ng ng�iệ���� Y�� c�� các c� �� t��ệt �ối ���ng �� 
��ng các ng���n �iệ� t��c ����� ��n ���� t��c ���� �� b� �i t�i�� ��ng� �ốc� 
���ng �� ng��n gốc� ��á ��n �� ��ng �� c�� bi�n� �in� ���n�� ��� t��ng các 
biện ��á� vệ �in� ngăn ng�� � n�i�� t��c ���� n�ư: c�� �� ��ng nư�c ��c� v� 
ng���n �iệ� t��c ���� �n t��n �� c�� bi�n� c�� ăn t��c ���� �� �ư�c n�� c��n� 
t��ệt �ối ���ng ăn ti�t c�n�� t��c ăn �ống� t��c ăn tái� tiệt t��ng các ��ng c�� bát 
��� t�ư�c ��i ăn �ống� b�� ��� vệ �in� cá n��n� t��n t�� ��� t��n� gi�� n��n� 
�i�� t��c b� bư�c v� �ư� ��� t��c ăn t��� ��ng ��� ��n�� �ư�ng ��n ��� c��n� 
�� c��� c�� bi�n� b�� ���n t��c ���� �n t��n��� 

� T���n t����n �� người ��n t��ệt �ối ���ng t�� �ái� �in� ���n�� �� ��ng 
các ���i ��ng� t��c v�t ��c n�ư: n�� ��c� cá n�c� �� bi�n� ốc ��� ��� ����� T�� 
t��ng c�� t��ng �ối v�i ��ng b�� v�ng ��n t�c t�i�� �ố � v�ng ���� v�ng ��� 



�� Gi�� ��i c�c �TT� c�� t��� ��ối ��� v�i các c� ���n� ��n v� �i�n ���n: 
- Tăng cường �i�� t�� các b�� ăn t�� t�� t��n ��� b�n t�n�� n��t �� các c� 

�� giá� ��c v� c� biện ��á� �� �� ng�i�� các c� �� t��c ���� c� vi ���� ��� 
��n� v� �TT��  

- Tăng cường t�i�n ���i các ���t ��ng giá� �át c� N�T�� các bện� t����n 
��� t��c ����� giá� �át các �ối ng�� � n�i�� t��c ���� �� ��át �iện ��� v� 
�� ���ng N�T� t��ng c�ng ��ng� t��� ���t ng��n gốc t��c ���� � n�i��� c� 
�� ��n ���t� �in� ���n� t��c ���� v� t�i�n ���i ��� t�ời các biện ��á� ���c 
���c� gi�� t�i�� �n� �ư�ng ��i c� v� N�T�� các bện� t����n ��� t��c ���� 
��� ���  

- Hư�ng ��n các ��n v� t��c �iện �i�� t��� �� �� N�T� v� t��c �iện bá� 
cá� ��i c� v� ng� ��c t��c ���� ���c c� bện� t����n ��� t��c ���� t��� ��� 
��n� t�i ����t ��n� �ố ��/����/��-BYT ng�� ��/��/���� c�� B� Y t� b�n ��n� 
���� c�� �i�� t�� ng� ��c t��c ����� v� ����t ��n� �ố ��/����/��- BYT 
ng�� ��/��/���� c�� B� Y t� b�n ��n� ��� ��n� c�� �� bá� cá� v� ��� bi�� 
bá� cá� v� vệ �in� �TT�� 

�� T��ng t�� �i�� ��át bện� t�t v� các ��n v� ��á� c��� bện�: ����n b� 
��ư�ng án� ��ư�ng tiện� v�t tư� t��ốc� ��� c��t v� ��c �ư�ng t�ường t��c� c� 
��ng ��n ��ng �i�� t�� ��� v� N�T�� ��ối ��� t��� gi� ���ng c�ống ng� ��c 
t��c ����� bện� t����n ��� t��c ���� ��i �ư�c ��� c���/� 

 
N���������
- N�ư t��n� 
- UBND t�n� �B/c��  
- Giá� �ốc SYT �B/c�� 
- S� GD��T ��/���   
- UBND các ���ện� t��n� ��ố� 
- Lư�: VT� NVY�NT�D��  

��� �I�� ��C 
�H� �I�� ��C 
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