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THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /UBND-VX Hoài Nhơn, ngày      tháng 9 năm 2020 

V/v tăng cường công tác 

phòng, chống bệnh sốt xuất 

huyết trên địa bàn thị xã 

 

  

Kính gửi:  

  - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; 

  - UBND các xã, phường. 
 

 

 

Theo thông báo cáo của Sở Y tế, hiện nay đang bước vào cao điểm của dịch 

sốt xuất huyết (SXH), tình hình dịch bệnh SXH vẫn đang diễn biến phức tạp trên 

địa bàn thị xã. Tính từ đầu năm đến ngày 17/9/2020, toàn tỉnh đã ghi nhận 3.923 

trường hợp mắc SXH, có 01 ca tử vong tại thành phố Quy Nhơn. Các ca bệnh được 

ghi nhận ở ở tất cả 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các địa phương có ca 

mắc cao gồm: Hoài Nhơn  722 ca, Tây Sơn 583 ca, Quy Nhơn 451 ca, An Nhơn 

425 ca, … 

Tại thị xã Hoài Nhơn, theo báo cáo của Phòng Y tế, từ đầu năm đến ngày 

24/9/2020 đã ghi nhận 774 ca/50 ổ dịch tại 126 thôn, khu phố của 17 xã, phường, 

chưa có trường hợp tử vong; các xã, phường có ca mắc cao, gồm: Hoài Hảo 85 

ca/3 ổ dịch, Hoài Tân 70 ca/6 ổ dịch, Tam Quan Bắc 69 ca/3 ổ dịch, Hoài Châu 

Bắc 61 ca/5 ổ dịch, Tam Quan Nam 60 ca/2 ổ dịch, Hoài Phú 55 ca/4 ổ dịch, Hoài 

Thanh 45 ca/5 ổ dịch, Hoài Hương 44 ca/5 ổ dịch, … 

 Nguyên nhân chính là do thời tiết nắng nóng liên tục kéo dài xen lẫn các đợt 

mưa, nhiều công trình xây dựng, nhà trọ, lán trại, … là môi trường thuận lợi cho 

muỗi truyền bệnh và lăng quăng/bọ gậy phát sinh, phát triển, truyền bệnh, khó 

kiểm soát triệt để; công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ở một số địa 

phương chưa kịp thời, việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch diệt lăng 

quăng/bọ gậy chưa tốt, chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao, … 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tại Công văn số 

6418/UBND-VX, ngày 23/9/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh 

sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh, để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh SXH 

lan rộng, kéo dài trên địa bàn; Chủ tịch UBND thị xã đề nghị: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể thị xã, Chủ tịch 

UBND các xã, phường 

- Chỉ đạo kiên quyết với mục tiêu quyết tâm kiềm chế, kiểm soát, tiến tới 

dập tắt dịch bệnh SXH trên địa bàn thị xã, giảm số ca mắc SXH và hạn chế đến 

mức thấp nhất trường hợp tử vong; tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp 

phòng, chống bệnh SXH tại địa phương theo chỉ đạo của Sở Y tế; các chỉ đạo của 

UBND thị xã tại Công văn số 729/UBND-VX ngày 29/5/2020 về việc tăng cường 
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phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết trên địa bàn và các văn bản 

khác có liên quan. 

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, giáo dục 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, thanh niên, 

học sinh 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 (ngoài kinh 

phí mua hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế, phụ cấp phòng chống dịch cho nhân 

viên y tế do ngân sách tỉnh đảm bảo). 

2. UBND các xã, phường 

Chỉ đạo ban nhân dân thôn, khu phố và huy động các ban, nhành, đoàn thể 

tại địa phương thực hiện ngay các nội dung sau: 

- Tuyên truyền, vận động đến tận hộ gia đình việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh SXH để người dân biết, 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, thường xuyên chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy, bảo 

đảm hạ thấp chỉ số bọ gậy xuống dưới ngưỡng an toàn (BI<20) và duy trì hoạt 

động này hàng tuần trong thời gian có dịch, đặc biệt tại các công trình 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 các lực lượng phối hợp, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

SXH hiệu quả. 

3. Trung tâmY tế thị xã 

- Chỉ đạo, hướng Trạm Y tế tích cực tham mưu kịp thời cho UBND các xã, 

phường 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 Đài truyền 

thanh, 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, triệt để ổ dịch nhằm hạn chế lây lan trong 

cộng đồng; chuẩn bị cơ sở vật chất và phương tiện, thuốc men, hóa chất, vật tư 

tiêu hao, phương tiện đảm bảo đáp ứng tốt nhất cho công tác phòng, chống dịch 

bệnh và điều trị cho bệnh nhân theo quy định; thực hiện chẩn đoán và điều trị kịp 
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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 bảo đảm chỉ số BI<20 

trước khi tổ chức phun hóa chất diệt muỗi theo quy định; tính toán sự ảnh hưởng 

của thời tiết để bảo đảm việc xử lý đạt hiệu quả cao theo quy định. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp trên, 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 SXH phù hợp với tình hình dịch bệnh. 

 - Quán triệt cho nhân viên đơn vị có tham gia hành nghề y, dược tư nhân 

thực hiện đúng quy định. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm GDNN- Giáo dục thường 

xuyên, các trường Trung học phổ thông 

Chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục đẩy mạnh hoạt động truyền thông 

phòng, chống bệnh SXH vào thời gian thích hợp; hướng dẫn học sinh tự kiểm tra 

dụng cụ chứa nước, loại bỏ các ổ chức lăng quăng/bọ gậy trong gia đình, nhà 

trường và tích cực tham gia diệt lăng quăng/bọ gậy tại cộng đồng theo hướng dẫn 

của ngành y tế. 

5. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao  

Phối hợp chặt chẽ với Phòng Y tế, Trung tâm 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. 

 6. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã 

 Đề xuất kinh phí phòng, chống dịch SXH trình Ủy ban nhân dân thị xã xem 

xét, quyết định. 

 7. Đề nghị Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn 

 Thu dung, chẩn đoán, cách ly và điều trị kịp thời các ca bệnh đúng phác đồ 

của Bộ Y tế, chuyển tuyến kịp thời (trong giờ hành chính) các ca bệnh theo quy 

định, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong; đồng thời, phối hợp với 

ngành y tế thị xã trong công tác giám sát ca bệnh, tuyên truyền về các biện pháp 

phòng, chống bệnh SXH cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện. 

Quán triệt cho viên chức đơn vị có tham gia hành nghề y, dược tư nhân thực hiện 

đúng quy định. 

8. Phòng Y tế thị xã 

Thường xuyên theo dõi, tổng hợp báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình dịch 

bệnh SXH trên địa bàn thị xã; đánh giá việc triển khai thực hiện của các phòng, 

ban, ngành, hội đoàn thể thị xã và UBND các xã, phường báo cáo cho Ủy ban nhân 

dân và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thị xã chỉ đạo kịp thời.  
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 9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội, đoàn thể thị xã 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội, đoàn viên thực hiện phong 

trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết”; thường xuyên 

dọn dẹp vệ sinh môi trường, súc rửa, lật đổ các dụng cụ chứa nước để tiêu diệt loại 

bỏ lăng quăng/bọ gậy; khi phát hiện triệu chứng bệnh phải đưa người bệnh đến 

ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn, điều trị kịp thời; tuyệt đối không được tự điều 

trị bệnh tại nhà. 

Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, Chủ tịch UBND các 

xã, phường triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 
Nơi nhận: 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- TT. Thị ủy (báo cáo);  

- TT. HĐND thị xã (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Ban Tuyên giáo Thị ủy; 

- Ban Dân vận Thị ủy; 

- Thành viên BCĐ PCD thị xã; 

- Lưu: VT.                                                                                               
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