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Kính gửi: 

 - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện;   

 - UBND các xã, thị trấn; 

 

Trước diễn biến bất lợi của thời tiết, xen kẽ các đợt nắng nóng kéo dài 

là các đợt mưa lớn làm cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết (muỗi vằn) phát 

sinh, phát triển mạnh do đó làm tăng nguy cơ xảy ra dịch sốt xuất huyết. Theo 

báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, trên địa bàn thành phố Phủ Lý 

xuất hiện các ổ dịch sốt xuất huyết tại phường Hai Bà Trưng, phường Minh 

Khai; từ ngày 21/7/2021 đến nay đã ghi nhận 32 trường hợp mắc (không có 

trường hợp tử vong). Dự báo thời gian tới có thể xuất hiện các ổ dịch mới và 

bùng phát nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống. 

Để tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết, kiên quyết không để 

dịch bệnh bùng phát trên địa bàn; UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, 

ngành đoàn thể thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt 

một số nội dung sau: 

1. Triển khai tốt các hoạt động tuyên truyền phòng chống sốt xuất 

huyết, đa dạng hóa các hoạt động truyền thông để người dân hiểu và chủ động 

thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết như: lật úp dụng cụ chứa 

nước không sử dụng, diệt loăng quăng/bọ gậy, nằm màn, chống muỗi đốt, 

truyền thông về dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết và hướng dẫn khi mắc bệnh 

không tự điều trị tại nhà, đến ngay các cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp 

thời. 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. 

2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế  phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan tham mưu UBND huyện triển khai giám sát dịch tễ, xử lý triệt để ổ dịch 

sốt xuất huyết nếu xảy ra tại địa bàn. Tổ chức phun hóa chất 100% các hộ gia 

đình thuộc khu vực ổ dịch, đảm bảo phun hóa chất đúng kỹ thuật, đánh giá chỉ 

số véc tơ trước và sau phun để có chỉ định phun cụ thể. Điều tra, giám sát ca 

bệnh, điều tra muỗi truyền bệnh và các yếu tố khác như tập quán sinh hoạt, 

điều kiện vệ sinh môi trường, khu vực có sự đô thị hóa cao, mật độ dân số 

cao… nhằm xác định khu vực có nguy cơ cao để tổ chức phun hóa chất đảm 
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bảo phù hợp, kịp thời và hiệu quả; chuẩn bị đầy đủ thuốc, dịch truyền, vật tư, 

trang thiết bị y tế cần thiết để tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, 

phân loại, chuyển tuyến điều trị kịp thời, hạn chế tối đa các trường hợp tử 

vong do sốt xuất huyết. 

3. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, UBND 

các xã/thị trấn phối hợp với ngành y tế triển khai chiến dịch diệt lăng 

quăng/bọ gậy, đảm bảo 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 nước, các vật dụng, đồ phế 

thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức tiêu diệt bọ gậy. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, 

UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình chủ động triển 

khai thực hiện tốt các hoạt động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế;                             

- Lãnh đạo UBND huyện;    (Để báo cáo) 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Văn Quân 
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