
 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:            /SYT-NVY 
V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày       tháng  7  năm 2022 

  Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Bệnh viện đa khoa công lập và tư nhân trong tỉnh; 

- Bệnh viện Sản nhi An Giang; 

- Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố; 

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

 

Căn cứ Công văn số 797/UBND-KGVX ngày 15/7/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Về tình hình dịch COVID-19: Theo cập nhật thông tin từ Bộ Y tế, tình 

hình dịch COVID-19 hiện nay đang quay trở lại tại nhiều nước trên thế giới 

với số ca mắc tăng cao mỗi ngày liên quan đến biến thể phụ BA.4 và BA.5 của 

chủng Omicron. Tại Việt Nam, dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát trên 

toàn quốc, tuy nhiên nước ta đã ghi nhận sự xuất hiện của cả hai biến thể phụ 

BA.4 và BA.5 của biến chủng Omicron trong cộng đồng; hiện nay việc giao 

lưu, đi lại giữa Việt Nam và các nước ngày càng tăng, từ đó các biến chủng 

mới dễ dàng xâm nhập vào nước ta.  

Từ các nhận định nêu trên cho thấy khả năng bùng phát dịch tại An 

Giang thời gian tới cũng là rất lớn khi miễn dịch bảo vệ của người dân trước 

COVID-19 đã giảm nhiều sau khi tiêm 2 liều cơ bản trên 6 tháng, kèm theo đó 

là sự lơ là, chủ quan trong việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

của một bộ phận người dân, nhất là không tích cực phối hợp với ngành y tế để 

tham gia tiêm ngừa các mũi nhắc lại (mũi 3, 4), kể cả tiêm vắc xin cho trẻ em, 

người già, đối tượng nguy cơ cao để tăng cường miễn dịch bảo vệ trước biến 

chủng của Omicron. 

Bên cạnh đó, dịch bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng mạnh và sớm hơn 

năm 2021 do điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Kết 

quả kiểm tra công tác phòng, chống sốt xuất huyết thời gian vừa qua cho thấy 

một số vấn đề tồn tại như: tại các hộ gia đình nhiều ổ lăng quăng nhưng không 

chủ động xử lý; chỉ số mật độ muỗi (DI) và chỉ số lăng quăng (BI) vượt ngưỡng 

theo quy định; công tác truyền thông chưa được đẩy mạnh; thiếu hóa chất, trang 

thiết bị, dịch truyền cao phân tử phục vụ công tác phòng, chống sốt xuất huyết. 

Trong hơn hai năm tập trung nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19, đội ngũ 

cán bộ y tế dự phòng và cán bộ điều trị chưa được tập huấn, tập huấn lại, đặc 

biệt tại các cơ sở y tế tư nhân về bệnh dịch sốt xuất huyết. 

Dự báo số mắc COVID-19 và sốt xuất huyết thời gian tới có thể tiếp tục 

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



 

pháp phòng, chống dịch bệnh. Để chủ động phòng, chống dịch, kiên quyết 

không để dịch chồng dịch, không để dịch bùng phát và lan rộng kéo dài; hạn chế 

số trường hợp mắc, trường hợp bệnh nặng và tử vong, Sở Y tế đề nghị các đơn vị 

thực hiện các nội dung cụ thể như sau:  

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

- Thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh trong toàn tỉnh 

tham mưu Sở Y tế; tổ chức đoàn kiểm tra và hỗ trợ các địa phương giải quyết 

ngay các khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng chống dịch bệnh phù hợp 

với tình hình thực tế tại địa phương. 

- Phối hợp với Bệnh viện tuyến tỉnh tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức 

về giám sát phát hiện bệnh và điều trị ở tất cả các tuyến để nâng cao năng lực 

cho đội ngũ cán bộ y tế, đặc biệt tại tuyến y tế cơ sở. 

- Củng cố đội chống dịch lưu động sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới trong công 

tác lấy mẫu xét nghiệm, xác minh, điều tra, đánh giá, xử lý ổ dịch. 

- Phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ/ Pasteur thực hiện lấy mẫu giải trình 

tự gen các trường hợp có biểu hiện bất thường để phát hiện sớm các biến thể 

mới nguy hiểm của vi rút SARS-CoV-2.  

- Chỉ đạo triển khai và tổ chức giám sát các chiến dịch vệ sinh môi 

trường, phun hóa chất diệt muỗi tại ổ dịch, khu vực có nguy cơ theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế.  

- Cung cấp vắc xin phòng COVID-19 kịp thời cho các đơn vị, đồng thời 

thường xuyên nhắc nhở tuyến cơ sở tập trung đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 3309/BYT-

DP ngày 23/6/2022.  

- Triển khai, phân phối các tài liệu truyền thông cho các đơn vị để tăng 

cường công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh COVID-19 và sốt xuất huyết. 

- Chuẩn bị kinh phí để đảm bảo nhu cầu về thuốc, vắc xin, sinh phẩm, vật tư, 

hóa chất, trang thiết bị cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.  

 2. Bệnh viện đa khoa công lập và tư nhân, Bệnh viện Sản nhi:  

- Tổ chức tốt việc phân tuyến, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, hạn 

chế tối đa các trường hợp tử vong; có kế hoạch phân tuyến, hỗ trợ cán bộ điều trị 

có kinh nghiệm cho tuyến dưới để hạn chế chuyển tuyến khi không cần thiết, 

tránh quá tải bệnh viện.  

- Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức về giám sát phát hiện bệnh và điều 

trị ở tất cả các tuyến để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, đặc biệt là y 

tế cơ sở.  

- Các Bệnh viện đa khoa công lập và tư nhân trong tỉnh, Bệnh viện Sản 

nhi củng cố đội cấp cứu ngoại viện sẵn sàng hỗ trợ các tuyến cơ sở về công tác 

điều trị khi có yêu cầu của tuyến cơ sở và theo chỉ đạo của Sở Y tế.  

- Thường xuyên kiểm tra các dụng cụ chứa nước và tổ chức phun hoá chất 

diệt muỗi tại đơn vị nhằm phòng tránh muỗi đốt cho bệnh nhân, người nhà bệnh 

nhân trong các cơ sở điều trị. 



 

 

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

- Đối với hệ điều trị; Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và điều trị  

như Bệnh viện tuyến tỉnh. 

- Đối với hệ dự phòng:  

+ Tham mưu UBND địa phương chỉ đạo các ban, ngành liên quan phối hợp 

chặt chẽ với ngành Y tế triển khai các giải pháp phòng chống dịch, ngăn chặn hiệu 

quả sự bùng phát dịch bệnh, hạn chế tối đa dịch chồng dịch trên địa bàn. 

+ Chỉ đạo tuyến cơ sở tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp 

mắc bệnh COVID-19 và sốt xuất huyết, thực hiện cách ly, điều trị kịp thời; xử lý 

triệt để ổ dịch không để dịch bùng phát lan rộng và kéo dài trong cộng đồng; 

tăng cường lấy mẫu xét nghiệm để giải trình tự gen các trường hợp có biểu hiện 

bất thường nhất là các đối tượng đi du lịch nước ngoài, các đối tượng nhập cảnh 

theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

+ Củng cố các đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động sẵn sàng điều 

tra, xác minh, đánh giá, xử lý ổ dịch và hỗ trợ tuyết cơ sở trong việc khống chế ổ 

dịch, cấp cứu, điều trị khi cần thiết. 

+ Tham mưu UBND địa phương củng cố duy trì hoạt động thường xuyên 

đội ngũ cộng tác viên (EBS)/tổ phòng, chống dịch sốt xuất huyết cộng đồng/đội 

xung kích diệt lăng quăng để phát hiện sớm ca bệnh và tổ chức chiến dịch diệt lăng 

quăng đạt kết quả tốt theo quy định, đảm bảo các hộ gia đình trong địa bàn tổ 

chức chiến dịch và xử lý ổ dịch được kiểm ra các dụng cụ chứa nước (trong và 

xung quanh nhà, chú ý đến các nơi như chùa, đình, khu công nghiệp, công trình 

xây dựng, trường học,…), xử lý triệt để 100% các dụng cụ chứa nước khi phát 

hiện có lăng quăng. 

+ Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 và sốt xuất huyết; lồng ghép trong các đợt chiến dịch diệt 

lăng quăng và các hoạt động khác tại hộ gia đình trên địa bàn, tuyên truyền các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 về thực hiện tốt các biện pháp phòng 

COVID-19, nhất là tuyên truyền về lợi ích của tiêm ngừa vắc xin phòng 

COVID-19 để người dân tích cực tham gia tiêm ngừa theo quy định của Bộ Y 

tế; Tuyên truyền về tình hình dịch sốt xuất huyết hiện nay để người dân biết và 

chủ động phòng chống, tự kiểm tra dụng cụ chứa nước trong và xung quanh nhà 

hàng tuần, dọn bỏ vật dụng phế thải đọng nước là nơi muỗi truyền bệnh SXH đẻ 

trứng và phát triển; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như họp tổ dân 

phố, tập huấn, hướng dẫn tại chỗ, tờ rơi, loa đài, phát thanh, báo chí,…, đảm bảo 

công tác phòng chống dịch COVID-19. 

+ Phối hợp chặt chẽ Phòng Giáo dục – Đào tạo địa phương để tổ chức 

tuyên truyền sâu rộng phòng chống SXH tại các trường học trên địa bàn, đặc biệt 

tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo (công lập và tư nhân), hướng dẫn các giáo viên tự 

kiểm tra các dụng cụ chứa nước tại trường, nhằm loại bỏ lăng quăng tại các vật 

dụng chứa nước trong nhà và xung quanh. Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh 

tại các cơ sở giáo dục, thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để tổ chức 

khám, điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời. 



 

4. Đề nghị Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố: 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân địa phương đầu tư kinh phí cho công tác 

phòng, chống SXHD; vận động ban, ngành, đoàn thể, các cơ sở y tế tư nhân hỗ trợ 

trong công tác tuyên truyền về phòng, chống bệnh SXHD, tham gia các chiến dịch 

vệ sinh môi trường diệt lăng quăng tại địa phương, tham gia xử lý ổ dịch tại cộng 

đồng. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn cho 

tất cả các cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn biết được các dấu hiệu nghi 

ngờ và phát hiện sớm người mắc sốt xuất huyết Dengue khi đến phòng khám, 

đồng thời thông tin cho Trạm y tế các ca bệnh được phát hiện để điều tra xử lý dịch 

kịp thời. Chỉ đạo các phòng khám tư nhân tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn 

chẩn đoán, phân độ, phân tuyến điều trị SXHD, theo dõi, chuyển tuyến kịp thời, 

an toàn theo quy định của Bộ Y tế.  

- Tăng cường công tác quản lý hành nghề y tế tư nhân, thường xuyên kiểm 

tra các cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn trong công tác điều trị sốt xuất 

huyết để kịp thời chấn chỉnh khi phát hiện sai phạm trong lĩnh vực chuyên môn 

và không theo các hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế. 

5. Về công tác thông tin báo cáo: 

Các đơn vị thực hiện chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh 

truyền nhiễm theo quy định. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

  
 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- BGĐ – SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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