
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

Số: 1995/SYT- NVY 
V/v tăng cường công tác phòng, 

chống bệnh sốt xuất huyết 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 6 năm 2022 

 
   

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Hiện nay tình hình dịch sốt xuất huyết trong cả nước đang có xu hướng 

diễn biến phức tạp, số ca mắc ngày một gia tăng. Dự báo, dịch sốt xuất huyết có 

thể bùng phát mạnh trong tháng 6 và tháng 7 năm 2022. Tại Hà Tĩnh, đã xuất 

hiện ổ dịch tại thôn Vĩnh Phú, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà và một số trường hợp 

mắc rải rác tại các địa phương, nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng là rất 

cao. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch, không để dịch 

bùng phát, lan rộng, hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong; Sở Y tế đề nghị 

UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương chỉ đạo, thực hiện các nội dung 

sau: 

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các Văn bản số 1815/SYT-NVY 

ngày 03/6/2022 của Sở Y tế về việc tăng cường phòng chống sốt xuất huyết và 

hưởng ứng ngày ASEAN Dengue Day; 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. 

2. Tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, chỉ 

đạo y tế địa phương phối hợp chặt chẽ 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, gia đình và cộng đồng. 

3. Tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nắm chắc 

các ổ dịch sốt xuất huyết hiện có và mới phát sinh (nếu có), 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.  

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương, nghiêm túc 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Q. Giám đốc Sở (để b/c); 

- Các đơn vị trong ngành; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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