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Kính gửi:  

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.  

 

 

  Căn cứ Kế hoạch số 464/KH-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về Chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất 

huyết Dengue 3 đợt (tháng 7,8,9) trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022; qua báo 

cáo của ngành Y tế, hiện nay các địa phương đều xây dựng kế hoạch tổ chức, 

tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống bệnh 

sốt xuất huyết tại địa bàn. Tuy nhiên, vừa qua, việc triển khai tổ chức các hoạt 

động phòng, chống bệnh sốt xuất chưa đồng loạt, chưa tạo hiệu ứng manh mẽ 

quyết liệt trong công tác truyền thông. Hiện nay, tình hình bệnh sốt xuất huyết ở 

tỉnh ta vẫn đang tiếp tục gia tăng hàng ngày. Dự báo số mắc sốt xuất huyết thời 

gian tới tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng. 

Để tăng cường công tác truyền thông, nhằm thay đổi nhận thức của cả hệ 

thống chính trị và người dân trong việc phòng, chống bệnh sốt xuất trên địa bàn 

tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quyết liệt, tăng cường thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cụ thể như sau: 

1. Yêu cầu Sở Y tế tăng cường hướng dẫn chuyên môn cho các huyện, thị 

xã, thành phố chỉ đạo 100% xã, phường, thị trấn tổ chức đồng loạt Lễ ra quân 

phát động Chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy phòng, chống sốt xuất huyết trên 

địa bàn tỉnh (đợt 2).  

  2. Đề nghị các cấp, các ngành liên quan phối hợp với các địa phương tổ 

chức triển khai tốt Chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy phòng, chống sốt xuất 

huyết trên địa bàn tỉnh; trực tiếp giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp 

diệt muỗi, lăng quăng (bọ gậy) tại các hộ gia đình; tăng cường công tác tuyên 

truyền, vận động người dân thực hiện chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng (bọ gậy) 

và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. 

 3. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố 

và các đơn vị có liên quan tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chiến 

dịch diệt lăng quăng, bọ gậy phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh. Báo 

cáo gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh không quá 07 ngày sau khi thực hiện Chiến 

dịch. 
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UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.TU, UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Phòng: KGVX, TH; 

- Lưu: VT. 

   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Lê Văn Phước 
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