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Quảng Xương, ngày      tháng      năm 2022 

 

Kính gửi:      

- UBND các xã, thị trấn; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang tiếp tục gia tăng tại 

nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, tập trung chủ yếu trong các tỉnh phía Nam. 

Tính đến ngày 28 tháng 6 năm 2022, cả nước đã có trên 77.000 ca mắc sốt xuất 

huyết, trong đó có 42 ca tử vong. Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết bùng 

phát mạnh, nguy cơ lây lan dịch bệnh tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung và 

huyện Quảng Xương nói riêng là khó tránh khỏi. 

Thực hiện công văn số 2562/SYT-NVY ngày 28/6/2022 của Sở Y tế 

Thanh Hóa về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết. Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm 

một số nội dung sau:  

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

- Tập trung cao nhất cho việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch 

bệnh sốt xuất huyết, huy động các ban, ngành, tổ chức chính trị, chính trị xã hội 

phối hợp với ngành y tế triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, khơi 

thông cống rãnh; xử lý các dụng cụ, đồ dùng thuận lợi cho việc sinh sản của 

muỗi như: lật úp dụng cụ chứa nước để lâu ngày, xử lý các vật dụng, đồ phế thải 

triệt để, diệt loăng quăng, bọ gậy ở tất cả các khu công sở, hộ gia đình, đặc biệt 

thực hiện triệt để tại các xã, thị trấn có ổ dịch cũ, các xã có nguy cơ muỗi sốt 

xuất huyết di chuyển từ các tỉnh phía Nam ra và trú ẩn gây thành dịnh. Chủ động 

phun hóa chất diệt muỗi. 

- Thực hiện tốt việc chỉ đạo công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, cách nhận biệt người bệnh 

sốt xuất huyết, các dấu hiệu cảnh báo nặng cần tái khám tại các cơ sở y tế ngay. 

- Tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất liên quan đến công tác phòng 

chống dịch bệnh sốt xuất huyết. 



2. Trung tâm y tế huyện 

- Chỉ đạo Trạm y tế cấp xã thực hiện công tác phòng chống dịch sốt xuất 

huyết, công tác tuyên truyền, tăng cường việc giám sát phát hiện các trường hợp 

mắc bệnh sốt xuất huyết sớm, chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, 

giường, buồng bệnh, chủ động thu dung bệnh nhân điều trị tại trạm y tế. 

- Viết bài tuyên truyền và phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin, 

Thể thao và Du lịch huyện để tăng cường tuyên tuyền công tác phòng chống 

dịch bệnh sốt xuất huyết. 

- Gửi bài tuyên truyền về các xã, thị trấn. 

- Phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện tập huấn chuyên môn cho cán bộ 

y tế tuyến huyện, tuyến xã và cán bộ các ban, ngành có liên quan đến công tác 

phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. 

- Báo cáo tình hình dịch bệnh khi có bệnh nhân hàng ngày về Ban chỉ đạo 

của huyện, Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế Thanh Hóa. 

3. Bệnh viện Đa khoa huyện 

- Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư y tế, giường bệnh để sẵn sàng cho 

việc thu dung, điều trị bệnh nhân. 

- Tăng cường việc theo dõi người bệnh sốt xuất huyết đang nằm điều trị 

nội trú trong các ngày lễ, ngày nghỉ cuối tuần, lưu ý việc hội chẩn, chuyển tuyến 

kịp thời ca bệnh có diễn biến nặng vượt quá khả năng. 

- Phối hợp với Trung tâm y tế huyện về việc tổng hợp, cập nhật bệnh nhân 

hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng; tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế tuyến 

huyện, xã, thị trấn theo hướng dẫn của Bộ y tế. 

4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện để tăng cường và duy trì tuyên 

truyền công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại huyện, cấp xã và đến 

tận thôn, tổ dân phố. 

Nhận được công văn này, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn; Thủ trưởng các Ban ngành có liên quan nghiêm túc triển khai 

thự hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế Thanh Hóa (báo cáo); 
- Trung VH, TT,TT&DL (T/H); 

- Chủ tịch UBND xã, Thị trấn  (T/H); 

- Giám đốc BV đa khoa, TTYT (T/H); 

-  Các ngành, đơn vị có liên quan(T/H); 

- Lưu VP. 

KT CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

Nguyễn Huy Nam 
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