
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỨ KỲ

Số:         /UBND-YT
Về việc tăng cường công tác phòng, 

chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện

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

Tứ Kỳ, ngày        tháng 5 năm 2022

Kính gửi: 
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể liên quan.

Thực hiện Công văn số 906/SYT-NVY  ngày 04 tháng 5 năm 2022 của 
Sở Y tế tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất 
huyết, để chủ động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện, Uỷ 
ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. UBND các xã, thị trấn
- Kiện toàn BCĐ phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, chỉ đạo các ban, 

ngành, đoàn thể phối hợp với Trạm Y tế triển khai thực hiện các hoạt động 
phòng, chống sốt xuất huyết.

- Tập trung huy động các nguồn lực trên địa bàn để thực hiện có hiệu quả 
các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết theo hướng dẫn của ngành y tế, 
đồng thời bố trí nguồn kinh phí để đảm bảo cho các hoạt động phòng, chống sốt 
xuất huyết tại địa phương.

- Kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo huyện ( qua Trung tâm Y tế huyện) khi 
có khó khăn, vướng mắc xảy ra để được xem xét, tháo gỡ.

2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện
Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn.
Trung tâm Y tế huyện tăng cường công tác giám sát, xác định các vùng 

trọng điểm, những vùng có nguy cơ cao mà dịch sốt xuất huyết có nguy cơ bùng 
phát. Phun hóa chất diệt muỗi diện rộng tại các khu vực có nguy cơ bùng phát 
dịch sốt xuất huyết và diệt muỗi triệt để tại 100% các hộ gia đình tại khu vực có 
ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tăng cường giám sát chặt chẽ các trường hợp bệnh, xử lý ngay và triệt để 
các ổ dịch.

Chỉ đạo Trưởng trạm Y tế phân công nhân viên trạm theo dõi tình hình dịch 
sốt xuất huyết và báo cáo về cho Trung tâm để kịp thời chỉ đạo và báo cáo cấp trên.

 Trung tâm Y huyện sẵn sàng cấp cứu và điều trị bệnh nhân, thực hiện 
chuyển tuyến kịp thời; phối hợp với CDC Hải Dương tổ chức tập huấn cho cán 
bộ y tế về công tác giám sát, điều trị và các biện pháp phòng, chống dịch tại 



cộng đồng. Tăng cường sự hỗ trợ cán bộ y tế cho y tế cơ sở,  không để xảy ra tử 
vong do sốt xuất huyết.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Phát thanh huyện
Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, 

chống sốt xuất huyết bằng nhiều hình thức để người dân nhận thức đúng, đủ về 
nguy cơ mắc bệnh và sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết nhằm bảo vệ sức 
khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

4. Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện
Tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí phòng, chống bệnh sốt xuất 

huyết và các dịch khác theo đề xuất của ngành y tế huyện.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế chỉ đạo các trường huy động lực lượng 

học sinh, giáo viên tham gia các hoạt động diệt muỗi, lăng quăng/bọ gậy tại gia 
đình và cộng đồng theo hướng dẫn của ngành y tế.

6. Đề nghị MTTQ và các Hội, đoàn thể
Tích cực tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết 

theo hướng dẫn của ngành y tế; vận động đoàn viên, hội viên và người dân tích 
cực cùng ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên 
địa bàn huyện.

Yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Y tế tỉnh;
- Thường trực HU-HĐND huyện;;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện;
- Đài phát thanh;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Hà Hải
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