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Kính gửi:  

- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; 

- Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện; 
- Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 

 

Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết có chuyển biến phức tạp và 

chiều hướng gia tăng trong những tháng cao điểm mùa mưa, từ đầu năm đến nay 
trên địa bàn huyện xảy ra 74 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 41 ca so với với cùng 

kỳ, địa phương có số ca mắc cao như Đại An 19 ca, Ngãi Xuyên 08 ca, Phước 
Hưng 07 ca và Định An 07 ca. Nhằm chủ động, tích cực phòng, chống bệnh sốt 

xuất huyết Dengue, không để dịch bùng phát, lan rộng, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác phòng, 
chống dịch sốt xuất, thường xuyên tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng mỗi 01 
tuần/01 lần tại các khu vực có ổ dịch sốt xuất huyết, 02 tuần/01 lần tại các khu 

vực có chỉ số muỗi, lăng quăng/bọ gậy cao; khi xảy ra ca mắc mới phải tổ chức 
diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường bán kính 200m xung quanh nhà bệnh nhân. 

Huy động các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, các đoàn viên, 
hội viên tích cực tuyên truyền thường xuyên diệt lăng quăng phòng, chống sốt 

xuất huyết. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện tăng cường công tác 

thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng chống sốt xuất huyết; các hoạt động 
tập trung tuyên truyền về các biện pháp diệt lăng quăng, bọ gậy, nằm màn, 

chống muỗi đốt; tuyên truyền người dân tự giác tham gia các hoạt động vệ sinh 
môi trường, loại bỏ vật phế thải, dụng cụ chứa nước nơi sản sinh của muỗi 

truyền bệnh cũng như hợp tác với ngành y tế trong việc phun hóa chất xử lý ổ 
dịch. Tuyên truyền người dân hiểu biết các biểu hiện mắc sốt xuất huyết ở trẻ 
em và người lớn nhằm sớm đưa đến các cơ sở y tế để điều trị kịp thời tránh tình 

trạng tử vong do sốt xuất huyết gây ra. 

3. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo các Trạm Y tế tổ chức triển 

khai hàng tuần chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy phòng, chống bệnh 
sốt xuất huyết đến tận ấp, khóm, xã, thị trấn, đặc biệt tại khu vực đang ghi nhận 

ổ dịch và khu vực có nguy cơ cao. Đồng thời tiếp tục tổ chức kiểm tra giám sát 
công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn huyện. Tổ chức tăng 

cường giám sát, phun hóa chất xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh và các khu 



2 
 

vực có nguy cơ cao, không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng, kéo dài. Đảm bảo 
cung ứng đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị, thuốc, dịch truyền, đảm bảo tiếp 

nhận kịp thời, chuẩn đoán, điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết. Tổng hợp thống kê, 
báo cáo hàng tuần hoạt động phòng chống sốt xuất huyết đến Ủy ban nhân dân 

huyện (qua Trung tâm Y tế huyện). 

4. Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các điểm trường học trên 

địa bàn huyện phối hợp với ngành y tế tuyên truyền, vận động gia đình thực hiện 
tốt các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trong học sinh, nhất là học 

sinh mầm non và tiểu học.  

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phản ảnh kịp thời để 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nắm chỉ đạo (qua Trung tâm Y tế huyện)./.  

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TT HU, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- LĐVP, NC; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

Tăng Thị Thắm 
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