
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN KIM BẢNG 

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

chống dịch bệnh sốt xuất huyết  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
               

Kim Bảng, ngày        tháng      năm 2022 

 

Kính gửi: - Các cơ quan, đơn vị trong huyện;  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Trong thời gian vừa qua, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) trên 

địa bàn tỉnh có xu hướng tăng cao. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tính đến ngày 11/7/2022, toàn tỉnh ghi nhận 78 trường hợp mắc SXH, trong 

đó huyện Kim Bảng có 03 trường hợp. Dự báo số mắc SXH thời gian tới có thể 

gia tăng và bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện 

pháp phòng, chống. 

Thực hiện Công văn số 1736/UBND-KGVX ngày 08/7/2022 của UBND 

tỉnh Hà Nam và Công văn số 1473/SYT-NVYD ngày 12/7/2022 của Sở Y tế về 

việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết; để chủ động phòng, 

chống dịch SXH, không để dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài, đặc biệt không để 

tử vong do SXH, Ủy ban nhân huyện yêu cầu các đơn vị trong huyện, các xã, thị 

trấn thực hiện ngay những nội dung sau:  

1.Phòng Y tế, Trung tâm Y tế và các đơn vị trong huyện theo chức năng 

nhiệm vụ thường xuyên cập nhật, tổ chức triển khai, thực hiện các văn bản chỉ 

đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh và của Sở Y tế.  

- Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế tham mưu/chỉ đạo thực 

hiện tốt Công điện số 815/CĐ-BYT ngày 21/6/2022 của Bộ Y tế, Công văn số 

1736/UBND-KGVX ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh, Công văn số 1473/SYT-

NVYD ngày 12/7/2022 của Sở Y tế về việc tăng cường phòng chống bệnh SXH. 

Tổ chức tốt tập huấn cho cán bộ y tế của đơn vị và cho tuyến cơ sở về giám sát, 

điều trị SXH theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

- Trung tâm Y tế chỉ đạo giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp 

mắc bệnh, chủ động lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm để chẩn đoán xác định; 

Giám sát, theo dõi dịch bệnh tại các vùng nguy cơ, vùng trọng điểm (các khu, 

cụm công nghiệp, bệnh viện, trường học, chợ…); đánh giá sát diễn biến tình 

hình dịch trên địa bàn để tổ chức các biện pháp phòng, chống đạt hiệu quả cao 

nhất. Tổ chức tốt việc thu dung, chuyển tuyến điều trị SXH; chuẩn bị đầy đủ cơ 

số thuốc, trang thiết bị y tế và các phương tiện cần thiết theo hướng dẫn chuyên 

môn chẩn đoán, điều trị SXHD ban hành kèm theo Quyết định số 3705/QĐ-

BYT ngày 22/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế; báo cáo kịp thời tình hình dịch 

bệnh qua phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư 

54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của BộY tế. 

 



 

 

- Phòng Văn hóa –TT, Đài truyền thanh huyện chủ động phối hợp với các 

đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn chỉ đạo đài phát thanh tăng cường 

công tác tuyền truyền, nâng cao ý thức tự giác của người dân chủ động phòng, 

chống dịch nói chung và dịch sốt xuất huyết nói riêng; thường xuyên phát động 

chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng, bọ gậy. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Chỉ đạo và huy động các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị xã hội trên địa bàn xã, thị trấn phối hợp với ngành y tế triển khai chiến 

dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, nơi sinh sản của muỗi, trong đó tập trung xử lý/thu 

gom các dụng cụ chứa nước, các vật dụng chứa nước, đồ phế thải…. 

- Chủ động và phối hợp với các đơn vị truyền thông, các ban, ngành, đoàn 

thể tại địa phương tăng cường thực hiện tuyên phòng, chống dịch SXH. 

3. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan trên địa bàn huyện theo chức 

năng nhiệm vụ chủ động tuyên truyền, quán triệt phòng, chống sốt xuất huyết và 

phối hợp với ngành Y tế, các địa phương triển khai hiệu quả công tác phòng, 

chống dịch tại đơn vị, lĩnh vực quản lý. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực 

hiện các nội dung trên, kịp thời báo cáo khó khăn vướng mắc về UBND huyện 

(qua Phòng Y tế) để được hướng dẫn, giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c);  

- Sở Y tế;   

- TTHU; TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch UBND huyện;  

- Các cơ quan, đơn vị trong huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT, YT. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Phạm Hoàng Tùng 
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