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Số:           /UBND-YT
Về việc tăng cường công tác 
phòng chống sốt xuất huyết 
Dengue trên địa bàn huyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Tứ Kỳ, ngày         tháng 7 năm 2022

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Theo số liệu thống kê của Cục Y tế dự phòng, trong tuần thứ 25 năm 
2022, cả nước ghi nhận 12.469 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 01 tử vong tại 
Đồng Nai. So với tuần trước, số mắc tăng 14,5%, số nhập viện tăng 11%. Tích 
lũy từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 77.184 trường hợp mắc, 30 tử vong 
tại: Bình Dương (7), Thành phố Hồ Chí Minh (6), Tây Ninh (4), Đồng Nai (4), 
Đồng Tháp (1), Sóc Trăng (1), Bạc Liêu (1), Long An (1), Bình Phước (3), Bà 
Rịa - Vũng Tàu (1), Hậu Giang (1). So với cùng kỳ năm 2021 (33.838/07) số 
ca mắc tăng 128%, số ca tử vong tăng 23 trường hợp. 

Tại Hải Dương từ đầu năm 2022 đến nay ghi nhận 24 trường hợp mắc 
sốt xuất huyết dengue (SXHD), trong đó có 2 trường hợp có yếu tố dịch tễ nội 
địa tại Gia Lộc (01), Nam Sách (01), không có trường hợp tử vong. Kết quả 
giám sát véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết tại các ổ dịch đều vượt ngưỡng cảnh 
báo rất cao. Hiện nay, thời tiết nắng nóng và mưa rào đang là thời điểm thuận 
lợi cho sự phát triển và gia tăng mật độ muỗi truyền bệnh SXHD, nguy cơ 
bùng phát dịch bệnh trong thời gian tới là rất lớn. 

Thực hiện Công văn  số 1371/SYT-NVY ngày 29/6/2022 của Sở Y tế về 
việc tăng cường công tác phòng, chống SXHD, UBND huyện yêu cầu các cơ 
quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai một số biện pháp 
phòng chống dịch như sau: 

1. Trung tâm Y tế huyện 
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 906/SYT-

NVY ngày 04/5/2022 của Sở Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống 
sốt xuất huyết Dengue. 

- Khẩn trương tổ chức tập huấn lại cho nhân viên y tế của đơn vị mình 
và các Trạm Y tế cấp xã về “Chẩn đoán, theo dõi, điều trị SXHD” theo tài liệu 
hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế. 

- Thường xuyên cập nhật, phân tích, đánh giá tình hình dịch SXHD trên 
địa bàn huyện. Đề xuất các giải pháp khắc phục kịp thời những khó khăn tồn 
tại và triển khai các biện pháp chủ động phòng chống dịch SXHD, xử lý triệt 
để các ổ dịch không để bùng phát trên diện rộng. 



 - Tăng cường giám sát, phát hiện sớm những trường hợp nghi ngờ/mắc 
mới, điều trị kịp thời hoặc chuyển tuyến các ca bệnh sốt xuất huyết có diễn 
biến nặng. 

- Tăng cường theo dõi người bệnh SXH đang nằm điều trị nội trú trong 
các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ cuối tuần để phát hiện,. 

- Củng cố, duy trì hoạt động của  “đường dây điện thoại nóng phòng, 
chống dịch sốt xuất huyết” để thường xuyên tư vấn, trao đổi thông tin về 
chuyên môn, yêu cầu hỗ trợ khi cần thiết. 

2. Phòng Tài chính -Kế hoạch huyện
Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí kịp thời cho ngành y tế triển 

khai các hoạt động phòng, chống dịch SXHD. 
3. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện có liên quan huy động cán 

bộ, công chức,viên chức và vận động nhân dân tham gia chiến dịch “Tổng vệ 
sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy để phòng, chống sốt xuất huyết” do 
cơ quan y tế tham mưu phát động. 

4. Đài phát thanh huyện
Tăng cường các hoạt động tuyên truyền để người dân hiểu được nguy 

cơ, sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết, 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, nơi lăng quăng, bọ gậy, muỗi phát triển và thả cá vào bể, 
các dụng cụ chứa nước sinh hoạt. Tiếp tục triển khai các hoạt động truyền 
thông phòng chống sốt xuất huyết hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt 
xuất huyết lần thứ 12 cao điểm trong tháng 6, tháng 7 năm 2022. 

5. UBND các xã, thị trấn
Xây dựng và triển khai Chiến dịch “Tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, 

bọ gậy để phòng, chống sốt xuất huyết” trên địa bàn; huy động các nguồn lực cho 
công tác phòng, chống dịch SXHD tại địa phương đạt hiệu quả.

Yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HU, HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Đài phát thanh huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Hà Hải
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