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  Kính gửi:  

    - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

    - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

    - Các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh. 
 

 

 

 

Thực hiện Văn bản số 573/DP-DT ngày 31/5/2022 của Cục Y tế dự phòng về 

việc tăng cường phòng chống sốt xuất huyết và hưởng ứng ngày ASEAN Dengue 

Day (Văn bản gửi kèm); Để tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch, 

không để dịch bùng phát, kéo dài, hạn chế tối đa số mắc và tử vong, đồng thời hưởng 

ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết (16/5); Sở Y tế đề nghị UBND các 

huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện các nội dung sau: 

1. Đề nghị UBND huyện các huyện, thành phố, thị xã: 

a)  Thực hiện mạnh mẽ chiến dịch truyền thông phòng chống dịch bệnh sốt xuất 

huyết và các hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 

12 (ngày 15/6/2022) với chủ đề "Đẩy lùi bệnh sốt xuất huyết". Tổ chức các chiến dịch 

vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng (bọ gậy) phòng chống sốt xuất huyết.  

b) Chỉ đạo Trung tâm Y tế: 

- Giám sát chặt chẽ tình hình bệnh nhân trên địa bàn, nắm chắc các ổ dịch sốt 

xuất huyết hiện có và mới phát sinh, tổ chức phun hóa chất xử lý triệt để ngay khi phát 

hiện các ổ dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài. Xác định các điểm có 

nguy cơ cao và tổ chức phun hóa chất chủ động theo quy định của Bộ Y tế. Tập trung 

truyền thông trước và trong khi triển khai các chiến dịch diệt loăng quăng (bọ gậy) và 

chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi để người dân biết, phối hợp thực hiện. 

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn triển khai các hoạt 

động tuyên truyền để người dân hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng bệnh cho cá 

nhân và cộng đồng, chủ động tham gia thu dọn vật dụng phế thải chứa nước đọng, nơi 

bọ gậy, muỗi phát triển, đậy kín nắp và thả cá vào bể, các dụng cụ chứa nước sinh 

hoạt. 



- Thường xuyên tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo phòng, 

chống dịch sốt xuất huyết tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch, 

hỗ trợ tuyến dưới trong công tác phòng, chống dịch. 

2. Các bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế: 

- Tiếp tục thực hiện các nội dung tại Văn bản số 1742/SYT-NVY ngày 27/5/2022 

của Sở Y tế về việc tăng cường triển khai thực hiện công tác điều trị SXHD 

- Tổ chức tập huấn về công tác giám sát bệnh nhân, giám sát côn trùng, kỹ thuật 

phun hóa chất, diệt lăng quăng (bọ gậy), xử lý ổ dịch, kỹ năng truyền thông cho cán bộ 

y tế dự phòng. Tổ chức tập huấn về phác đồ điều trị, xử lý cấp cứu bệnh nhân cho cán 

bộ y tế làm công tác điều trị các tuyến.  

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm 

về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT 

ngày 28/12/2015, đặc biệt lưu ý việc cập nhật thông tin những ca bệnh nặng xin về và 

tử vong do sốt xuất huyết để tránh thống kê bỏ sót các trường hợp tử vong.  

3. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật:  

- Tổng hợp báo cáo gửi Cục Y tế dự phòng theo đúng quy định tại Thông tư số 

54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015. 

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí cho công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa 

bàn tỉnh, báo cáo Sở Y tế để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí, bổ sung 

kinh phí để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch. 

Đề nghị các địa phương, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Q. Giám đốc Sở (để b/c); 

- Các đơn vị trong ngành; 

- Lưu: VT, NVY. 
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