
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

           SỞ Y TẾ 
 

  Số:          /SYT-NVY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Phú Yên, ngày      tháng      năm 2022 

V/v tăng cường phòng, chống,  

giảm ca tử vong do bệnh SXHD. 

 

  Kính gửi:  

    - Các cơ sở KBCB công lập và dân lập; 

    - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

(sau đây gọi tắt là các đơn vị) 
 

  

Tiếp theo các văn bản của Sở Y tế triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của 

Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue (tại các công 
văn: số 453/KCB-NV ngày 25/4/2022 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, số 

613/KCB-NV ngày 24/5/2022 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, số 3693/BYT-
KCB ngày 12/7/2022 của Bộ Y tế). 

Triển khai công văn số 2696/IPN-CTKD ngày 15/11/2022 của Viện Pasteur 

Nha Trang về việc tăng cường phòng chống, giảm ca tử vong do bệnh sốt xuất 
huyết Dengue (SXHD), trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Y tế đề 

nghị Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các 
nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Viện Pastuer Nha 

Trang đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định. 

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

(gửi kèm công văn: số 453/KCB-NV ngày 25/4/2022 của Cục Quản lý 
Khám, chữa bệnh, số 613/KCB-NV ngày 24/5/2022 của Cục Quản lý Khám, chữa 

bệnh, số 3693/BYT-KCB ngày 12/7/2022 của Bộ Y tế, công văn số 2696/IPN-
CTKD ngày 15/11/2022 của Viện Pasteur Nha Trang)  

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục QL KCB, Bộ Y tế (báo cáo); 
- Viện Pasteur NT (báo cáo); 
- BV Công an tỉnh; 
- Bệnh xá Tỉnh đội; 
- GĐ, các PGĐ SYT; 
- Các phòng thuộc SYT; 
- Các cơ sở KCB dân lập; 
- Cổng TTĐT Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVY (Ng). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
               
 

 
 
 

Nguyễn Thanh Tỉnh 
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