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Tính đến ngày 22/5/2022 cả nước ghi nhận 30.168 trường hợp mắc sốt xuất 

huyết, 13 trường hợp tử vong tại Bình Dương (4), TPHCM (2), Đồng Tháp (1), 

Tây Ninh (3), Đồng Nai (1), Sóc Trăng (1), Tiền Giang (1). So với cùng kỳ năm 

2021 số mắc là 25.582 ca, tử vong 5 ca. Dự báo trong thời gian tới sốt xuất 

huyết có xu hướng gia tăng do đang bắt đầu vào thời điểm mùa dịch. 

Thực hiện Văn bản số 2129/BYT-DP ngày 27/4/2022 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết; Văn bản số 2189/BYT-DP ngày 

28/4/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường công phòng, chống dịch bệnh mùa 

hè năm 2022. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, không để 

dịch bùng phát, hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong; Ủy ban nhân dân thành 

phố yêu cầu Trung tâm Y tế thành phố; Ủy ban nhân dân các phường, xã thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các phường, xã chỉ đạo các đơn vị liên quan: 

 - Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, tổ chức các chiến 

dịch truyên truyền vệ sinh nơi sinh hoạt,vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường 

phòng, chống dịch bệnh; vận động người dân đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch, đủ 

mũi tiêm; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa hè tại các hộ 

gia đình và cộng đồng bằng nhiều hình thức như họp tổ dân phố, họp dân, tập 

huấn, hướng dẫn tại chổ, tờ rơi, hệ thống  tuyền thanh cơ sở. 

- Tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất 

huyết lần thứ 12 (15/6/2022) trên địa bàn, phát động chiến dịch vệ sinh môi 

trường; chiến dịch diệt loăng quăng, bọ gậy, các hoạt động dọn bỏ vật dụng phế 

thải đọng nước là nơi muỗi truyền bệnh Sốt xuất huyết đẻ trứng và phát triển để 

phòng chống bệnh Sốt xuất huyết. 

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền sâu 

rộng tại các trường học, đặc biệt tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo về các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh trong trường học, bảo đảm các cơ sở giáo dục có đủ 

phương tiện rửa tay, xà phòng và có vị trí thuận tiện tạo điều kiện thuận lợi cho 

người chăm sóc trẻ và trẻ em rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, làm sạch mặt 

bàn, ghế, làm sạch bề mặt và đồ chơi hằng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy 

rửa thông thường. Thực hiện vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường, cung cấp đủ 

nước uống, nước sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. Huy 

động, hướng dẫn các em học sinh trong các hoạt động nhằm loại bỏ loăng quang, 
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bọ gậy tại các vật dụng chứa nước trong nhà và khu vực xung quanh. Phát hiện 

sớm các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở giáo dục, thông báo ngay cho cơ quan 

y tế địa phương để tổ chức khám, điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời. 

2. Trung tâm Y tế thành phố: 

- Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, thực hiện 

cách ly, kịp thời xử lý triệt để ổ dịch không để bùng phát dịch trong cộng đồng; 

tăng cường lấy mẫu xét nghiệm để xác định tác nhân gây bệnh; củng cố các đội 

chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động sẵn sàng điều tra, xác minh, đánh giá, 

xử lý ổ dịch. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế các phường, xã xây dựng kế hoạch, đồng thời tham mưu 

UBND phường, xã tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, 

chống sốt xuất huyết lần thứ 12 (15/6/2022). 

- Các trường hợp mắc vãng lai phải xử lý như một ổ dịch sốt xuất huyết, các 

trường hợp nghi ngờ mắc sốt xuất huyết phải báo về khoa Kiểm soát bệnh tật - 

HIV/AIDS để cử cán bộ lấy mẫu, điều tra bệnh nhân (theo mẫu quy định). 

- Tiếp tục triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, tổ chức phun thuốc diệt 

muỗi tại vùng có chỉ số mật độ bọ gậy, mật độ muỗi cao; với phương châm 

“Không có bọ gậy/lăng quăng, không có muỗi, không có bệnh Sốt xuất huyết 

Dengue”.  

- Khi xảy ra dịch sốt xuất huyết phải triển khai khẩn cấp các biện pháp 

chống dịch theo quyết định số 3711/QĐ - BYT ngày 19/9/2014 về việc hướng dẫn 

giám sát và phòng, chống Sốt xuất huyết Dengue và Quyết định số 3705/QĐ- 

BYT ngày 22/8/2019 về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất 

huyết của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Nhận được Công văn này, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu phòng Y 

tế, Trung tâm Y tế thành phố; Ủy ban nhân dân các phường, xã nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 
-Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Các phòng: Y tế, Văn phòng HĐND-UBND TP; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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