
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN LỆ THUỶ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

sốt xuất huyết  

 

Lệ Thuỷ, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi: 

         - Các phòng ban, cơ quan, đơn vị; 

         - UBND các xã, thị trấn.       
 

Thực hiện Công văn số 754/UBND-NCVX ngày 09/5/2022 của UBND 

tỉnh về việc tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết, UBND huyện yêu cầu: 

1.  Phòng Y tế  

- Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động thiết thực 

nhằm truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết trước mùa dịch và phát huy vai 

trò của chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, người dân tích cực tham gia vào công 

tác phòng, chống sốt xuất huyết. 

- Phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện và các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp 

tử vong do sốt xuất huyết, đặc biệt 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 có kế hoạch phân tuyến điều trị, hỗ trợ tuyến dưới, tránh tình 

trạng quá tải bệnh viện. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Triển khai giám sát chặt chẽ việc xử lý triệt để ổ dịch sốt xuất huyết tại 

huyện. Tổ chức phun hóa chất 100% các hộ gia đình thuộc khu vực ổ dịch. Bảo 

đảm phun hóa chất đúng kỹ thuật, đánh giá chỉ số véc tơ trước và sau phun để có 

chỉ định phun cụ thể. Xác định khu vực có nguy cơ cao để tổ chức phun hóa chất 

diệt muỗi chủ động phòng, chống sốt xuất huyết.  

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, lồng ghép công tác chỉ đạo phòng, 

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

dịch với công tác phòng chống COVID-19, hỗ trợ tuyến dưới trong công tác 

phòng, chống dịch. 

3. UBND các xã, thị trấn  

Chỉ đạo và huy động các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với Trạm y tế 

triển khai chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy bảo đảm tất cả các hộ gia đình tại 

vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa 
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nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức 

tiêu diệt lăng quăng/bọ gậy. 

 4. Phòng Văn hoá và Thông tin chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình 

huyện, hệ thống Truyền thanh cơ sở cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh 

sốt xuất huyết, lồng ghép với truyền thông phòng, chống COVID-19 và các hoạt 

động khác 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 lăng quăng/bọ gậy, muỗi phát triển, đậy kín nắp và thả cá vào bể, các 

dụng cụ chứa nước sinh hoạt. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Phòng Y tế căn cứ Kế hoạch 

phòng chống sốt xuất huyết năm 2022 và tình hình dịch bệnh thực tế trên địa 

bàn huyện để tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí kịp thời, nhằm chủ động 

triển khai các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết. 

Yêu cầu các phòng ban, cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn và các 

đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.       
   

Nơi nhận: 
- Như trên;     

  - CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT,YT        

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Hồng Thắm 
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