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Kính gửi:   

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

 

 Thực hiện Công văn số 381/DP-DT ngày 24/4/2020 của Cục Y tế dự 

phòng về việc phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. 

Để chủ động phòng, chống sốt xuất huyết trong thời gian tới, không để 

dịch bùng phát và lan rộng; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, nhằm 

nâng cao nhận thức của cộng đồng và thay đổi hành vi trong phòng, chống dịch 

bệnh sốt xuất huyết (SXH) của người dân, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày 

ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 10 (15/6/2020). Chủ động công tác 

truyền thông phòng, chống SXH trước mùa dịch và triển khai các hoạt động 

thiết thực nhằm huy động chính quyền, ban ngành, đoàn thể và người dân tích 

cực tham gia vào công tác phòng, chống SXH nhưng vẫn đảm bảo các biện pháp 

an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật làm đầu mối, kết hợp với với 

các đơn vị liên quan phát động hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt 

xuất huyết lần thứ 10 (15/6/2020), theo dõi và tổng hợp báo cáo về Sở Y tế 

(Phòng Nghiệp vụ Y, email: thhanh02@angiang.gov.vn) sau khi triển khai. 

Hướng dẫn tuyến huyện việc tổ chức triển khai các hoạt động diệt muỗi, 

lăng quăng, tổ chức phun hóa chất chủ động, đặt biệt tại các điểm nóng trong 

tỉnh vào tháng cao điểm trước mùa dịch (từ nay đến tháng 6/2020). 

3. Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố: 

- Tham mưu với UBND địa phương hỗ trợ kinh phí tổ chức, triển khai các 

hoạt động thiết thực để huy động chính quyền, ban ngành, đoàn thể và người 

dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống SXH tại địa phương, cao điểm 

từ nay đến tháng 6/2020 nhằm hướng tới Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất 

huyết lần thứ 10 (ngày 15/6). 



- Giám sát chặt chẽ tình hình bệnh nhân trên địa bàn, nắm chắc các ổ dịch 

SXH hiện có và mới phát sinh, tổ chức phun hóa chất xử lý triệt để ổ dịch ngay 

khi phát hiện, không để dịch bùng phát và lan rộng. 

- Tăng cường truyền thông, quảng bá các hoạt động phòng, chống sốt xuất 

huyết đến đông đảo người dân dưới nhiều hình thức trước và trong khi triển khai 

các chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy và chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi, 

nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của chính quyền, ban ngành đoàn thể và cộng 

đồng. 

- Xác định các điểm có nguy cơ SXH cao của địa phương và tổ chức 

chiến dịch phun hóa chất chủ động đợt 1 theo quy định của Bộ Y tế và hướng 

dẫn chuyên môn của các Viện Vệ sinh dịch tễ; Viện Pasteur; Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh. 

- Báo cáo hoạt động “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 

10 (15/6/2020) gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trước ngày 22/6/2020 để 

tổng hợp. 

4. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề 

nghị các đơn vị báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) để tham mưu Ban 

Giám đốc Sở Y tế giải quyết kịp thời./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, P.NVY. 
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