
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐOAN HÙNG 

 

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

bệnh sốt xuất huyết 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đoan Hùng, ngày       tháng 12 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, đơn vị: Y tế, Giáo dục & Đào tạo; Văn 

hóa - Thông tin; Trung tâm Y tế huyện; Trung tâm 

VH-TT-DL&Truyền thông; Bệnh viện ĐKTN Hùng 

Vương. 

- Các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Văn bản số 3437/SYT-NVY&QLHN ngày 05/12/2022 của Sở Y 

tế tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết (Có 

Văn bản gửi kèm). Để chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết, Chủ tịch 

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phòng Y tế  

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên 

truyền các biện pháp chống dịch bệnh sốt xuất huyết, theo dõi chặt chẽ tình hình 

dịch bệnh, tăng cường giám sát, phát hiện kịp thời và xử trí triệt để các ổ dịch xâm 

nhập, không để bùng phát dịch trên địa bàn. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tại các trường học, tới các phụ 

huynh, hướng dẫn học sinh giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhà ở, phát quang bụi 

rậm, đổ nước đọng trong vật chứa nước, diệt loăng quăng/bọ gậy, diệt muỗi. Khi 

phát hiện học sinh hay cán bộ, giáo viên nhà trường có dấu hiệu của bệnh sốt xuất 

huyết cần cách ly và thông báo ngay tới các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và 

điều trị. 

3. Trung tâm Y tế  

Chỉ đạo các Trạm Y tế chủ động tham mưu cho UBND các xã,thị trấn trong 

việc huy động sự tham gia tích cực của các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội tại 

địa phương để triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường, chiến dịch diệt loăng 

quăng/ bọ gậy đạt hiệu quả; đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng có ổ dịch và 

có nguy cơ cao 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 loăng 

quăng/bọ gậy kịp thời. 

Tăng cường chủ động giám sát: Muỗi truyền bệnh; phát hiện kịp thời ca 

bệnh lâm sàng, ca bệnh xác định và ổ dịch tại các cơ sở khám, chữa bệnh và tại 

cộng đồng để áp dụng các biện pháp xử lý triệt để, không để dịch lan rộng.  

Cung cấp cho người dân tờ rơi, băng, đĩa tuyên truyền cho trạm y tế và đài 

truyền thanh các xã, thị trấn. 



4. Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Hùng Vương 

Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện thực hiện tốt công tác chuyên môn, bảo 

đảm đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị, thuốc, dịch truyền, máu và các chế 

phẩm của máu, các phác đồ xử trí để cấp cứu người bệnh sốt xuất huyết, hạn chế 

tối đa các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, tránh tình trạng bệnh nhân không 

được tư vấn, cấp cứu, điều trị và chuyển tuyến kịp thời.  

5. Các phòng, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện 

Phát động phòng trào vệ sinh tại nơi làm việc và xung quanh cơ quan, đơn 

vị; tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường phát quang bụi rậm, khơi thông cống 

rãnh, xử lý các ổ đọng nước, diệt loăng quăng/ bọ gậy, diệt muỗi truyền bệnh 

trưởng thành; thực hiện 3 sạch: Ăn uống sạch - Ở sạch - Bàn tay sạch. 

6. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông 

Tăng cường phối hợp với Trung tâm y tế đẩy mạnh công tác thông tin, 

truyền thông giáo dục sức khoẻ chủ động về phòng chống dịch bệnh sốt xuất 

huyết, truyển tải thông điệp về vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường; tăng cường 

đăng tải và phát sóng các tin bài, phóng sự thông điệp về các biện pháp phòng 

chống sốt xuất huyết. 

Chỉ đạo tăng cường đưa tin trên sóng phát thanh của huyện và đài truyền 

thanh cấp xã về các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, thực hiện 3 sạch: Ăn 

uống sạch - Ở sạch - Bàn tay sạch… 

7. UBND các xã, thị trấn 

Chỉ đạo trạm Y tế và các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyền 

truyền tới các cơ quan, đơn vị, trường học, tổ chức, đoàn thể và người dân triển 

khai chiến dịch vệ sinh môi trường 1 tháng/ lần toàn địa phương. Chủ động thực 

hiện đồng bộ các biện pháp phòng bệnh như: vệ sinh khu vực xung quanh chuồng 

nuôi, dụng cụ chăn nuôi bằng hóa chất sát trùng hoặc vôi bột, phun thuốc diệt 

muỗi, diệt bọ gậy … 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị rấn nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kg; 

- TT HU (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Anh Hùng 
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