
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-PYT 
V/v tăng cường công tác phòng 

chống sốt xuất huyết 

Côn Đảo, ngày       tháng      năm 2022 

 

 Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc 

huyện; 

- Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện; 

- Các đơn vị thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban Kiểm tra và các Ban của Huyện ủy; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các 

đoàn thể huyện; 

- Trưởng 09 khu dân cư. 

 

Hiện nay, đang vào mùa mưa nên phát triển rất nhiều lăng quăng, muỗi vằn, 

đây là nguyên nhân gây bệnh sốt xuất huyết. Nếu như chúng ta không có biện pháp 

diệt lăng quăng và muỗi thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự bùng phát dịch sốt xuất 

huyết khi có nguồn bệnh. Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống bệnh sốt 

xuất huyết, không để phát sinh dịch bệnh trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện các nội dung 

sau: 

1. Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các đơn 

vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện và Trưởng 09 khu dân cư 

Tăng cường vận động cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, người lao 

động và Nhân dân tham gia chiến dịch diệt lăng quăng hằng tuần tại địa bàn khu 

dân cư, xung quanh trụ sở, đơn vị. Tất cả cơ quan, đơn vị, mọi người, mọi nhà cần 

thường xuyên đẩy mạnh vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống 

rãnh; vệ sinh nơi ở, giữ gìn nhà ở sạch sẽ, thông thoáng, súc rửa và đậy kín các lu, 

khạp, hồ nước sinh hoạt; đổ nước trong các vật dụng bị ứ đọng nước, thay nước hồ 

kiểng, bình hoa, xả nước trong các hồ nước cũ không sử dụng; thả cá bảy màu vào 

các vật dụng chứa nước để tiêu diệt lăng quăng…; phối hợp với nhân viên y tế 

trong công tác phun thuốc diệt muỗi. 

2. Phòng Y tế 

- Theo dõi, nắm bắt tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết; kịp thời tham mưu 

Ủy ban nhân dân huyện các biện pháp khống chế bệnh không để bệnh bùng phát 

thành dịch trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế quân dân y tổ chức kiểm tra, giám sát thường 

xuyên công tác phòng chống sốt xuất huyết tại các khu dân cư trên địa bàn huyện. 
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- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin 

và Thể thao thông tin kịp thời, chính xác diễn biến bệnh sốt xuất huyết, triển khai 

các hoạt động truyền thông phòng chống bệnh tại cộng đồng. 

3. Trung tâm Y tế quân dân y 

- Chuẩn bị sẵn sàng thuốc, phương tiện cấp cứu, công tác điều trị… để kịp 

thời chẩn đoán, điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết; củng cố đội thường trực phòng 

chống dịch để sẵn sàng điều tra, xử lý dịch, chuẩn bị nguồn nhân lực sẵn sàng, tổ 

chức tốt công tác trực dịch, trực cấp cứu, cách ly điều trị bệnh nhân. 

- Thực hiện việc phun hóa chất diệt muỗi, côn trùng trên địa bàn huyện. 

- Cung cấp các bài tuyên truyền về sốt xuất huyết cho Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao để tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng Nhân dân biết về 

bệnh sốt xuất huyết và các biện pháp phòng chống. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế Cỏ Ống, Trạm Y tế Bến Đầm và nhân viên y tế khu dân 

cư tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và 

tập trung xử lý triệt để ngay từ trường hợp mắc bệnh đầu tiên, khống chế không để 

lây lan ra diện rộng; chỉ đạo nhân viên y tế khu dân cư phối hợp với Trưởng khu và 

các tổ chức đoàn thể khu dân cư tăng cường công tác giám sát, tuyên truyền, 

hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại 

địa bàn quản lý. 

- Thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình bệnh sốt xuất huyết về Sở Y tế, 

và Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Y tế). 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể 

thao 

Phối hợp với ngành y tế thường xuyên đưa tin, tuyên truyền với các hình 

thức phong phú, đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm nâng cao 

nhận thức của cộng đồng trong công tác phòng chống sốt xuất huyết. 

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Tham mưu cân đối tài chính, bổ sung kinh phí kịp thời cho công tác phòng 

chống dịch trên địa bàn huyện đạt hiệu quả. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện thực hiện vệ sinh trường 

lớp, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, đổ nước trong các vật dụng bị ứ 

đọng nước… 

- Vận động lực lượng giáo viên, học sinh tích cực tham gia chiến dịch diệt 

lăng quăng hàng tuần tại hộ gia đình, cộng đồng và trường học. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

đoàn thể huyện 

Tăng cường tuyên truyền và vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân phối 

hợp với ngành y tế huyện thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh nói 
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chung và bệnh sốt xuất huyết nói riêng để Nhân dân hiểu và phối hợp với cơ quan 

làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại địa bàn khu dân cư. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và Trưởng 09 khu dân cư nghiêm túc triển khai 

thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng 

Y tế) để có hướng chỉ đạo, xử lý kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr: Huyện ủy; HĐND huyện; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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