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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Tam Điệp, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

 Kính gửi:  - Trưởng các Phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố; 

                            - Chủ tịch UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện Công văn số 2369/SYT-NVY ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Sở 

Y tế về việc tăng cường phối hợp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.  

Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh ghi nhận 30 ổ dịch trong đó có 16 ổ dịch đã 

kết thúc và 14 ổ dịch đang hoạt động với 93 ca bệnh được chẩn đoán mắc sốt xuất 

huyết (45 ca bệnh xâm nhập và 48 ca bệnh nội tỉnh) . Trên địa bàn thành phố có 05 

ca bệnh được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết (3 ca bệnh xâm nhập và 2 ca bệnh nội 

tỉnh), có 2 ổ dịch tại phường Nam Sơn trong đó có 01 ổ dịch tại tổ 16 phường Nam 

Sơn đang hoạt động.  

Đứng trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết có nguy cơ lan rộng và bùng 

phát trên địa bàn, UBND thành phố đề nghị Trưởng các Phòng, ban, ngành, đoàn 

thể của thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã tăng cường phối hợp với ngành 

y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết như sau:  

1. Phòng Y tế thành phố 

- Tham mưu UBND thành phố kiện toàn BCĐ phòng, chống dịch bệnh 

thành phố.  

- Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố tăng cường triển kiểm tra, giám sát 

hướng dẫn Trạm Y tế các phường, xã khẩn trương xử lý các ổ dịch đang hoạt động 

một cách nhanh nhất, không để dịch lây lan ra cộng đồng. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền, 

tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết theo hướng dẫn của 

ngành Y tế.  

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội dung Công văn, thường xuyên báo 

cáo về UBND thành phố tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn. 

2. Trung tâm Y tế thành phố 

- Tăng cường triển khai các hoạt động chuyên môn để phòng chống sốt xuất 

huyết, giám sát hướng dẫn Trạm Y tế các phường, xã khẩn trương xử lý các ổ dịch 

đang hoạt động một cách nhanh nhất, không để dịch lây lan ra cộng đồng. 

- Chủ trì, phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thanh thành phố viết tin, bài tuyên truyền, kêu gọi người dân tích 

cực thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết. 

- Thường xuyên tổng hợp tình hình phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết 

trên địa bàn báo cáo UBND thành phố (qua Phòng Y tế). 
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3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thanh thành phố 

Phối hợp Trung tâm Y tế thành phố viết tin, bài tăng cường công tác truyền 

thông trên đài phát thanh thành phố và phường, xã kêu gọi người dân tích cực thực 

hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, cắt đứt các mắt xích truyền bệnh như: 

vệ sinh môi trường loại bỏ những nơi muỗi đẻ trứng; diệt lăng quăng, bọ gậy; diệt 

muỗi; tránh bị muỗi đốt... Hướng dẫn người dân đến ngay cơ sở y tế để được khám và 

điều trị khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Những người đi từ vùng có dịch về 

phải thông báo với Trạm Y tế các phường, xã để được giám sát dịch chặt chẽ. 

4. Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố 

Vận động nhân dân chủ động, tích cực tham gia công tác vệ sinh môi 

trường, chiến dịch diệt muỗi diệt lăng quăng, bọ gậy để phòng chống sốt xuất 

huyết với thông điệp “Diệt lăng quăng bọ gậy là trách nhiệm của mọi nhà, cộng 

đồng chung tay để đẩy lùi bệnh sốt xuất huyết” và “Không có lăng quăng, bọ gậy, 

không có sốt xuất huyết”. Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng chống sốt xuất 

huyết vào các buổi giao ban cơ quan, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Hội, đoàn thể để 

các Đảng viên, Đoàn viên, Hội viên đều tích cực, chủ động tham gia thực hiện và 

tuyên truyền về phòng chống sốt xuất huyết.  

5. UBND các phường, xã 

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các phường, xã để sẵn sàng 

công tác chỉ đạo khi dịch bệnh dùng phát trên địa bàn. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế các phường, xã chủ động xử lý các ổ dịch một cách 

nhanh nhất, triệt để nhất; tổ chức đợt ra quân đồng loạt làm vệ sinh môi trường tại 

khu dân cư, hàng tuần triển khai chiến dịch diệt muỗi, phát quang bụi rậm, khơi 

thông cống rãnh, đậy kín các vật dụng chứa nước sinh hoạt, lật úp các dụng cụ 

chứa nước không cần thiết để diệt lăng quăng, bọ gậy và không cho muỗi đẻ trứng. 

Khuyến khích người dân tự phun thuốc diệt muỗi tại gia đình, các chuồng gia súc, 

gia cầm, các khu vực rậm rạp. Chỉ đạo các trường học, các nhà máy, công ty trên 

địa bàn chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết.  
- Tăng cường công tác tuyên truyền kêu gọi người dân tích cực thực hiện các 

biện pháp phòng chống sốt xuất huyết. Hướng dẫn người dân đến ngay cơ sở y tế 
để được khám và điều trị khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Những người đi 

từ vùng có dịch về phải thông báo với Trạm Y tế các phường, xã để được giám sát 
dịch chặt chẽ/. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Thành ủy; (để b/c) 
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

 
Vũ Đình Chiến 
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