
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÒA VANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-YT Hòa Vang, ngày      tháng 10 năm 2022 

V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh Sốt xuất huyết  
 

Kính gửi:  

- UBMTTQVN, các hội, đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Uỷ ban nhân dân 11 xã. 

 

Theo số liệu báo cáo tình hình bệnh truyền nhiễm trên địa bàn huyện Hòa 

Vang tuần 39 (từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022) cho thấy ca mắc Sốt 

xuất huyết đang dấu hiệu gia tăng, đến ngày 02/10/2022 trên địa bàn huyện Hòa 

Vang đã ghi nhận 1.089 ca sốt xuất huyết và 123 ổ dịch nhỏ. 

Hiện nay tình hình thời tiết đã bước vào mùa mưa bão, công tác chằng 

chống nhà cửa, dự trữ nước sinh hoạt trong mùa bão lụt được người dân thực 

hiện thường xuyên. Các vật dụng chứa nước như thùng, xô, chậu, thùng xốp, lốp 

xe trên mái nhà và các vật dụng chứa nước dự trữ sinh hoạt để lâu ngày sẽ sinh 

lăng quăng/bọ gậy, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết 

và bệnh do vi rút Zika phát triển mạnh. 

Nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết, không để dịch bùng 

phát và lan rộng, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Chủ tịch UBND 11 

xã và đề nghị lãnh đạo Mặt trận, các hội, đoàn thể huyện  

Chủ động triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động người dân định 

kỳ tháo bỏ các dụng cụ chứa nước, lốp xe chằng chống trên mái nhà; đậy kín các 

vật dụng chứa nước dự trữ sinh hoạt; loại bỏ, lật úp, có biện pháp xử lý các dụng 

cụ chứa nước không cần thiết; vận động toàn thể cán bộ, nhân viên các đơn vị 

trực thuộc và nhân dân chủ động thực hiện tự diệt lăng quăng, bọ gậy, diệt muỗi 

tại cơ quan, tại gia đình, cộng đồng để phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.  

2. Phòng Y tế huyện Hòa Vang  

Thường xuyên theo dõi, giám sát và tổng hợp báo cáo các hoạt động 

phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết tại các địa phương về UBND huyện; chủ 

động tham mưu UBND huyện chỉ đạo kịp thời các hoạt động phòng chống dịch 

bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn huyện.  

3. Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện  

Chủ động giám sát tình hình vệ sinh, môi trường tại các xã; chủ trì, phối 

hợp với các xã thực hiện có hiệu quả các hoạt động “Ngày vệ sinh môi trường 

kết hợp với diệt lăng quăng, bọ gậy” tập trung xử lý dứt điểm các khu vực tập 
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trung rác thải tồn sau bão, phát hoang bụi rậm, khai thông cống rãnh, nước tù, 

đọng… trong cộng đồng dân cư.  

4. Đề nghị Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang  

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

sốt xuất huyết hiện có và mới phát sinh; tổ chức phun hóa chất diệt muỗi xử lý 

triệt để ổ dịch theo quy định. 

- Thường xuyên thống kê, đề xuất những vướng mắc, báo cáo tình hình 

phòng chống dịch bệnh về UBND huyện theo quy định.  

5. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa Thông tin và 

Thể thao huyện  

Tăng cường tuyên truyền đa dạng nhiều hình thức truyền thông, thông tin, 

tuyên truyền, đẩy mạnh tần suất và nâng cao chất lượng nội dung truyền 

thông, nâng cao nhận thức của người dân để người dân chủ động làm vệ sinh 

môi trường phòng, chống dịch bệnh: Tìm kiếm và loại bỏ các dụng cụ chứa 

nước, các ổ nước đọng, diệt ổ chứa lăng quăng, bọ gậy trong nhà và xung quanh 

khu vực sinh sống, phòng ngừa muỗi đốt; khi có dấu hiệu của bệnh, cần đến 

ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại 

nhà.  

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện huy động giáo viên, học sinh 

tích cực tham gia diệt lăng quăng, bọ gậy, diệt muỗi tại khu vực gia đình, trường 

học, cộng đồng… theo hướng dẫn của ngành y tế.  

- Chỉ đạo các trường trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền bằng nhiều 

hình thức cho học sinh về biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.  

7. UBND các xã 

Khẩn trương tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết, tập 

trung các nội dung sau: 

- Tập trung ra quân tuyên truyền, vận động người dân tháo bỏ các dụng cụ 

chứa nước, lốp xe chằng chống trên mái nhà; đậy kín các vật dụng chứa nước dự 

trữ sinh hoạt; loại bỏ, lật úp, có biện pháp xử lý các dụng cụ chứa nước không 

cần thiết;  

- Phát động các đợt chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, diệt muỗi trên địa 

bàn để phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tập trung các điểm nguy cơ. Tăng 

cường kiểm tra giám sát công tác tổ chức tại các đơn vị dân cư và có hình thức 

xử lý phù hợp đối với các hộ gia đình, đơn vị không thực hiện nghiêm túc công 

tác phòng chống dịch Sốt xuất huyết. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm xác định khu vực có nguy cơ cao 

bùng phát dịch tại địa phương và kịp thời phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ 

chức điều tra và xử lý chủ động không để dịch bùng phát. 
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- Báo cáo kết quả diệt lăng quăng, bọ gậy phòng chống dịch sốt xuất 

huyết định kỳ hằng tuần về UBND huyện (thông qua Phòng Y tế) để theo dõi, 

chỉ đạo kịp thời. 

Nhận được công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;     

- Sở Y tế TP ĐN;                                                                          

- CT, PCT UBND huyện (A. Dũng); 

- VP HU,VP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT, PCD (L).                                                                          

  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thúc Dũng 
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