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Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 

 

Tính đến ngày 07/7/2020, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 357 bệnh nhân mắc sốt 

xuất huyết, chưa có trường hợp tử vong. Tuy nhiên với điều kiện thời tiết hiện 

nay đang là thời điểm thuận lợi cho sự phát triển và gia tăng mật độ muỗi truyền 

bệnh sốt xuất huyết, nguy cơ số mắc không ngừng gia tăng trong thời gian tiếp 

theo nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch.  

Để chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, 

không để dịch lan rộng và kéo dài, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, 

ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt 

các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, cụ thể như sau: 

1. Sở Y tế 

- Tiếp tục phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 

triển khai quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất 

huyết, tổ chức phun hóa chất tại 100% các hộ gia đình thuộc khu vực ổ dịch; 

Đảm bảo phun hóa chất đúng kỹ thuật, đánh giá chỉ số véc tơ trước và sau phun 

để có chỉ định phun cụ thể; xác định khu vực có nguy cơ cao để tổ chức phun hóa 

chất diện rộng.  

- Chỉ đạo hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác giám sát, 

phát hiện sớm ca bệnh để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Tổ 

chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, hướng 

dẫn các địa phương trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho nhân 

dân theo quy định. 

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh 

nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết; đặc biệt tại các cơ 

sở khám, chữa bệnh tư nhân, tránh tình trạng bệnh nhân không được tư vấn, cấp 

cứu, điều trị và chuyển tuyến kịp thời; đồng thời có kế hoạch phân tuyến điều trị, 

hỗ trợ tuyến dưới, tránh tình trạng quá tải bệnh viện. Đảm bảo đủ cơ số thuốc, 

phương tiện điều trị, nhân lực và giường bệnh để kịp thời tiếp nhận điều trị bệnh 

nhân hạn chế tối đa tử vong do sốt xuất huyết. 

- Tổng hợp nhu cầu trang thiết bị, hóa chất, kinh phí... phối hợp với Sở Tài 

chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định đảm bảo đầy đủ nguồn lực 

cho công tác phòng chống dịch. 
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- Căn cứ diễn biến tình hình dịch, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở người của tỉnh (Ban Chỉ đạo 

cấp tỉnh) chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch cũng như thành lập các đoàn 

liên ngành tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị, địa 

phương. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với ngành Y tế triển khai 

các hoạt động tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết, đa dạng hóa các hoạt 

động truyền thông để người dân hiểu và chủ động thực hiện các biện pháp phòng 

chống sốt xuất huyết như: lật úp dụng cụ chứa nước không sử dụng, diệt loăng 

quăng/bọ gậy, nằm màn, chống muỗi đốt, truyền thông về dấu hiệu của bệnh sốt 

xuất huyết và hướng dẫn khi mắc bệnh không tự điều trị tại nhà, đến ngay các cơ 

sở y tế để được khám, điều trị kịp thời.  

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Chỉ 

đạo các trường học, cơ sở giáo dục triển khai tích cực các hoạt động phòng chống 

dịch sốt xuất huyết trong trường học, tuyên truyền cho học sinh, sinh viên, học 

viên cách phòng chống sốt xuất huyết; thông báo ngay cho các cơ sở y tế khi phát 

hiện có trường hợp mắc bệnh để phối hợp xử lý kịp thời; tổ chức các đợt tổng vệ 

sinh môi trường tại các trường học đặc biệt vào thời điểm chuẩn bị cho học sinh, 

sinh viên, học viên nhập học. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phối hợp 

triển khai công tác thu gom phế thải, vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh 

sốt xuất huyết. 

5. Sở Tài chính: Trên cơ sở kiến nghị, đề xuất của Sở Y tế kịp thời rà soát, 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm kinh phí cho công tác phòng chống 

dịch sốt xuất huyết. 

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Trực tiếp chỉ đạo triển khai mạnh mẽ hơn nữa hoạt động diệt loăng 

quăng/bọ gậy trên địa bàn ngay trong tháng 7 năm 2020 và duy trì hoạt động 1 

tuần/1 lần. 

- Chỉ đạo và huy động các phòng, ban, tổ chức chính trị xã hội phối hợp 

với ngành y tế triển khai chiến dịch diệt loăng quăng/bọ gậy đảm bảo tất cả các 

hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, 

dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành 

các hình thức tiêu diệt bọ gậy.  

- Huy động nguồn lực bảo đảm công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết 

trên địa bàn; kiên quyết xử lý không để dịch kéo dài, lan rộng. Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân 

tỉnh về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. 

- Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông nhằm nâng 

cao nhận thức của cộng đồng về các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết (vệ 

sinh môi trường thu gom phế thải, phế liệu, thả cá, thau rửa dụng cụ chứa nước 
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diệt bọ gậy, ngủ màn…) để người dân tích cực, chủ động tham gia hoạt động 

phòng, chống sốt xuất huyết. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết 

tại địa phương; báo cáo tình hình, diễn biến dịch về Sở Y tế (cơ quan thường trực 

của Ban chỉ đạo cấp tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ 

đạo cấp tỉnh theo đúng quy định. 

Nhận được Công văn, Sở Y tế và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển 

khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc các đơn vị 

kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để được xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ Y tế (báo cáo); 

- TTTU, TT HĐND tỉnh (báo cáo); 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, KGVX (Th. 05b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

H’Yim Kđoh 
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