
  ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH BÌNH ĐỊNH                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số:              /UBND-VX         Bình Định, ngày          tháng 02 năm 2020 

Về việc tăng cường công tác 

phòng chống bệnh sốt xuất 

huyết trên địa bàn tỉnh.     

 

Kính gửi: 

 

 - Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể; 

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

 

Hiện nay, do ảnh hưởng của thời tiết nên bệnh sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn 

tỉnh đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Tại tỉnh ta, theo báo cáo của 

Sở Y tế, tính từ đầu năm đến ngày 12/02/2020, toàn tỉnh đã ghi nhận 623 trường hợp 

mắc SXH và đã có 01 ca tử vong (tại thành phố Quy Nhơn). Các ca bệnh được ghi 

nhận ở tất cả 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh: Hoài Nhơn 141 ca, An Nhơn 102 

ca, Quy Nhơn 93 ca, Tuy Phước 88 ca, Tây Sơn 53 ca, Phù Mỹ 42 ca, Hoài Ân 38 ca, 

Vĩnh Thạnh 32 ca, Phù Cát 22 ca, Vân Canh 07 ca và An Lão 05 ca. So với số liệu cùng 

kỳ năm 2019, tuy số ca mắc bệnh sốt xuất huyết có giảm nhưng đã có 01 ca tử vong. 

 Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn không để bệnh SXH lan rộng trên địa bàn tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị 

xã, thành phố:  

- Chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, 

chống bệnh SXH tại địa phương với mục tiêu quyết tâm kiềm chế, kiểm soát, giảm số 

ca mắc SXH và hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp tử vong. 

- Tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, đa dạng hóa các kênh 

truyền thông phù hợp với thực tế của mỗi địa phương, nhằm nâng cao ý thức phòng 

chống dịch bệnh SXH của nhân dân để tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh. Tổ chức triển khai một cách hiệu quả các chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy 

với sự tham gia của các ngành, các cấp và cộng đồng dân cư, phun hóa chất diệt muỗi 

nhằm nhanh chóng khống chế dịch bệnh. 

- Cân đối bổ sung, bảo đảm kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh 

SXH tại đơn vị, địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành.  

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và 

các phòng, ban, đoàn thể tại địa phương: 
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- Tuyên truyền, vận động thực hiện phòng, chống dịch bệnh SXH đến tận hộ gia 

đình để người dân biết và tự giác kiểm tra, loại trừ ổ chứa lăng quăng/bọ gậy, diệt muỗi, 

áp dụng các biện pháp đề phòng muỗi đốt và tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh 

SXH tại địa phương; hướng dẫn người dân cách phát hiện sớm ca bệnh và đến ngay cơ 

sở y tế nơi gần nhất để được khám và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà dễ dẫn 

đến biến chứng nguy hiểm và gây tử vong.  

- Triển khai quyết liệt chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy thường xuyên và định 

kỳ, bảo đảm hạ thấp chỉ số bọ gậy xuống dưới ngưỡng an toàn và duy trì hoạt động này 

hàng tuần trong thời gian có dịch, đặc biệt tại các công trường xây dựng, khu vực tập 

trung dân cư, thiếu nước sạch, điều kiện vệ sinh kém. 

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tổ chức phun hóa chất diệt muỗi. 

- Huy động lực lượng phối hợp với ngành Y tế triển khai các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh SXH có hiệu quả. 

3. Sở Y tế tập trung chỉ đạo: 

- Chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc tham mưu cho UBND các huyện, thị xã, 

thành phố thực hiện các biện pháp truyền thông phòng chống dịch bệnh SXH một cách 

hiệu quả, thiết thực. Chủ động phối hợp, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và 

nội dung tuyên truyền phòng chống bệnh SXH cho các cơ quan thông tin đại chúng, các 

sở, ngành, đơn vị, địa phương, hội đoàn thể liên quan để thực hiện tuyên truyền sâu 

rộng cho nhân dân biết, thực hiện.  

- Chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc tiếp tục tăng cường giám sát, phát hiện, phối 

hợp các địa phương xử lý sớm, xử lý triệt để ổ dịch nhằm hạn chế lây lan trong cộng 

đồng; chuẩn bị cơ sở vật chất và phương tiện, thuốc men, bảo đảm thu dung, điều trị 

bệnh nhân; thực hiện chẩn đoán, cách ly và điều trị kịp thời các ca bệnh theo đúng phác 

đồ hướng dẫn của Bộ Y tế để hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong. 

- Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật, giám 

sát việc tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi, tính toán 

sự ảnh hưởng của thời tiết để bảo đảm việc xử lý đạt hiệu quả cao; đảm bảo dự trữ, 

cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, phương tiện… đáp ứng tốt 

nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh và điều trị cho bệnh nhân.  

- Tổ chức điều tra, đánh giá, phân tích nhằm xác định tình hình dịch, địa bàn 

trọng điểm, đối tượng nguy cơ nhằm đưa ra các biện pháp phòng chống phù hợp với 

tình hình dịch bệnh. 

- Thường xuyên báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình dịch bệnh SXH trên địa bàn 

tỉnh; đánh giá việc triển khai thực hiện của các sở, ngành, đơn vị, địa phương, đoàn thể 

liên quan, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế theo dõi, chỉ đạo kịp thời. 
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4. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đẩy 

mạnh hoạt động truyền thông phòng, chống bệnh SXH trong trường học; huy động lực 

lượng học sinh tham gia kiểm tra dụng cụ chứa nước trong gia đình, trong nhà trường 

và thực hiện diệt lăng quăng/bọ gậy tại hộ gia đình và cộng đồng theo hướng dẫn của 

ngành Y tế. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bình 

Định và Đài truyền thanh các địa phương: Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tuyên truyền, 

cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống 

dịch SXH, cách phát hiện sớm ca bệnh để người dân tích cực, chủ động thực hiện 

phòng chống dịch, đưa người có dấu hiệu mắc bệnh đến ngay cơ sở y tế nơi gần nhất để 

khám và điều trị. 

6. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Y tế cân đối, bố trí đảm bảo kinh phí phục vụ 

công tác phòng chống dịch bệnh SXH trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

7. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn 

Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân và các hội, đoàn thể: Chủ động phối 

hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành Y tế đẩy mạnh công tác truyền thông 

và tích cực triển khai các biện pháp phòng chống bệnh SXH trên địa bàn tỉnh.  

Giao Giám đốc Sở Y tế theo dõi việc thực hiện của các đơn vị, địa phương và 

thường xuyên nắm tình hình, đề xuất giải quyết các vấn đề vướng mắc nảy sinh, báo 

cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo kịp thời. 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, hội, đoàn thể liên quan, Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung 

Công văn này./. 

 
 

 

Nơi nhận:     
- Như trên;     

- Cục YTDP - Bộ Y tế;  
- Viện Pasteur Nha Trang; 

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;   

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Trung tâm CDC tỉnh; 
- Đài PTTH, Báo Bình Định (đưa tin);                                            

- Lãnh đạo VP, CV; 
- Lưu VT, K15. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

          Nguyễn Tuấn Thanh    
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