
 

ỦY BAN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NHƯ THANH 

 

Số:        /UBND-YT 
V/v tăng cường phòng, chống 

bệnh sốt xuất huyết do Dengue 

trên địa bàn huyện 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Như Thanh, ngày        tháng 5 năm 2022 

       Kính gửi: 
- Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện; 

- Trưởng các phòng, ban, đơn vị cấp huyện; 

- Chủ tịch UBND 14 xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 6917/UBND-VX ngày 18 tháng 5 năm 2022 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất 

huyết do Dengue trên địa bàn tỉnh.  

Nhằm chủ động trong việc tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết  

không để dịch Sốt xuất huyết bùng phát và hạn chế tối đa số ca mắc chuyển nặng 

và tử vong. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị cấp 

huyện; UBND xã, thị trấn triển khai và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung 

sau: 

1. Giao Trung tâm Y tế huyện  

- Chủ trì, phối hợp với phòng, ban, đơn vị tuyến huyện tập trung đẩy 

mạnh hoạt động thông tin truyền thông về bệnh Sốt xuất huyết Dengue và các 

biện pháp phòng, chống; vận động nhân dân thường xuyên thực hiện tốt vệ sinh 

môi trường, diệt muỗi, loăng quăng, bọ gậy trong các hộ gia đình, công ty, xí 

nghiệp và phạm vi khuôn viên…. để phòng tránh muỗi đốt. 

- Căn cứ tình hình thực tế xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát vệ sinh 

môi trường, diệt muỗi, loăng quăng, bọ gậy trong các hộ gia đình, công ty, xí 

nghiệp và trong khuôn viên…. Tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện. 

- Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống 

Sốt xuất huyết lần thứ 12 và triển khai các hoạt động thiết thực nhằm truyền 

thông phòng chống sốt xuất huyết trước mùa dịch; phát huy vai trò Công tác 

viên dân số và người dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống Sốt xuất 

huyết.  

- Thường xuyên cập nhật nắm bắt thông tin các ca bệnh nghi ngờ nhằm 

đảm bảo công tác lấy mẫu kịp thời và tổ chức triển khai khi có dịch xảy ra trên 

địa bàn huyện. 

- Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức phòng, chống Sốt xuất huyết 

Dengue cho cán bộ y tế tuyến huyện và tuyến xã, thị trấn. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng TC-KH và các đơn vị liên quan xây dựng kế 

hoạch tập huấn, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, nhân công phục vụ công tác 

phòng chống sốt xuất huyết đảm bảo khả năng cung ứng đủ, kịp thời, phù hợp 

với diễn biến tình hình dịch trên địa bàn huyện, trình Chủ tịch UBND huyện phê 



duyệt. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế xã, thị trấn tăng cường công tác giám sát dịch tễ, phát 

hiện sớm các ca bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh và cộng đồng; kịp thời triển 

khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống sự lây lan. Thực hiện chế độ báo 

cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định. 

2. Giao Bệnh viện đa khoa và các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân 

Tổ chức tốt việc thu dung, điều trị các ca bệnh Sốt xuất huyết do Dengue, 

hạn chế tối đa số ca mắc chuyển nặng và tử vong; đặc biệt là tại các cơ sở khám, 

chữa bệnh tư nhân tránh tình trạng bệnh nhân không được tư vấn, cấp cứu, điều 

trị và chuyển tuyến kịp thời, đồng thời xây dựng kế hoạch phân tuyến điều trị, 

hỗ trợ tuyến dưới tránh tình trạng quá tải bệnh viên khi có dịch xảy ra. 

3. Các phòng, ban đơn vị cấp huyện  

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với Trung tâm Y tế, UBND 

các xã, thị trấn tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện tuyên 

truyền, triển khai các biện pháp phòng, chống Sốt xuất huyết một cách nhanh 

nhất, đầy đủ thông tin để người dân hiểu cùng đồng hành. 

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị có liên quan 

tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện bố trí đủ kinh phí cho công tác phòng, 

chống dịch Sốt xuất huyết trên địa bàn; hướng dẫn các xã, thị trấn sử dụng 

nguồn kinh phí được phân bổ (nếu có) đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. 

5. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tăng cường truyền thông 

phòng, chống dịch Sốt xuất huyết, lồng ghép với truyền thông phòng chống dịch 

Covid-19 và các hoạt động khác để người dân tích cực tham gia hưởng ứng, chủ 

động trong các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng.  

6. Đề nghị UBMTTQ huyện và các tổ chức, đoàn thể 

- Tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức, 

tự giác tuân thủ các biện pháp phòng, chống Sốt xuất huyết; tiếp tục vận động 

các tổ chức, doanh nghiệp vừa phòng, chống dịch vừa duy trì, phát triển hoạt 

động sản xuất, kinh doanh,...  phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân 

dân trong phòng, chống dịch, thực hiện mục tiêu kép. 

- Chủ động phối hợp với chính quyền tham gia tuyên truyền, vận động và 

giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Sốt xuất huyết tại các xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện. 

7. Đối với UBND các xã, thị trấn 

- Cử cán bộ xuống thôn, bản chỉ đạo việc triển khai thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch Sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn (vệ sinh môi trường, 

diệt muỗi, loăng quăng, bọ gậy ‘ thu gom rác, chai lọ, chum, vại, xô, chậu; khơi 

thông cống rãnh tránh nước tù, đọng; phát quang bụi rậm quanh nhà … trong 

khuôn viên sung quanh nhà’, nhất là các thôn, bản có nguy cơ xảy ra dịch năm 

2019 đến nay. 



- Xây dựng kế hoạch tổ chức, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 

Sốt xuất huyết tại địa phương với lộ trình cụ thể, khả thi, bảo đảm phát hiện 

sớm, xử lý kịp thời, triệt để ngay từ đầu không để dịch lây lan diện rộng, hạn chế 

tối đa số ca mắc và tử vong; bố trí đủ kinh phí và đảm bảo nhân lực đầy đủ tham 

gia phòng, chống dịch. 

Tổ chức thực hiện giám sát chặt chẽ, phát hiện ca nghi ngờ (công dân đi 

nơi khác về địa phương đặc biệt công dân đi từ Miền nam về) chỉ đạo Trạm Y tế 

tổ chức phun hóa chất phòng, chống dịch Sốt xuất huyết; Khi phát hiện ca nghi 

ngờ báo cáo ngay về cho Trung tâm Y tế huyện để nắm bắt phối hợp xử lý kịp 

thời. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Các phòng, ban, đơn vị có liên 

quan, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai những nội dung chỉ đạo tại 

công văn này./. 
 

Nơi nhận: 
 

 KT.CHỦ TỊCH 
- Như trên (Th/h); 

- Thường trực huyện ủy, HĐND (B/c);      

- Chủ tịch UBND huyện (B/c); 

- Thành viên BCĐ, PCD huyện;   

- Lưu VP.  

  PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                        Lê Ngọc Hoa 
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