
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số:           /UBND-VX 

V/v tăng cường công tác 

phòng, chống dịch bệnh sốt 

xuất huyết Dengue 

Kon Rẫy, ngày      tháng      năm 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận TQVN huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Ban Dân vận Huyện ủy; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Công an huyện; 

- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh1 về việc Tăng cường công tác 

phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue (SXHD); Ủy ban nhân dân huyện có ý 

kiến như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương:  

- Tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh SXHD trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và 

hướng dẫn của Sở Y tế. Thực hiện nghiêm nhiệm vụ huy động cán bộ, chiến sĩ, 

công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên tham gia tích cực các 

hoạt động phòng, chống dịch; mỗi tuần dành 10 phút để kiểm tra, phát hiện và 

xử lý triệt để ổ lăng quăng/bọ gậy trong và ngoài trụ sở cơ quan, nhà ở.  

- Xác định công tác phòng, chống dịch bệnh là một trong những nhiệm vụ 

quan trọng nhằm ổn định và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 

huyện. Khẩn trương, tích cực, chủ động chỉ đạo và tổ chức triển khai quyết liệt 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh SXHD với phương châm “Không có 

lăng quăng/bọ gậy, không có sốt xuất huyết”, diệt lăng quăng/bọ gậy là biện 

pháp ưu tiên hàng đầu, ít tốn kém và hiệu quả nhất để chủ động ngăn chặn, 

phòng, chống SXHD bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng động, quyết 

tâm không để xảy ra dịch chồng dịch. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

Song song với việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa 

bàn từ nay đến cuối năm 2022, các địa phương khẩn trương, tập trung chỉ đạo 

quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh SXHD trong thời gian tới: 

- Khẩn trương tổ chức họp, đánh giá lại công tác chỉ đạo, phối hợp, tuyên 

truyền trong phòng, chống dịch bệnh trong thời gian qua, đặc biệt là nghiêm túc 

kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện với trách nhiệm cao nhất, có hiệu lực, 

                                                           
1 Văn bản số 3331/UBND-KGVX ngày 06/10/2022 
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hiệu quả các nội dung cam kết vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy 

phòng, chống SXHD của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; những hạn chế, yếu 

kém và xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công 

tác phòng, chống dịch; nhất là các địa phương đã phát sinh nhiều ca bệnh như: 

xã Đăk Tờ Re, thị trấn Đăk Rve, xã Đăk Ruồng... 

- Tiếp tục tổ chức Chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy 

trên địa bàn và duy trì thực hiện đến hết năm 2022. Giao trách nhiệm cụ thể cho 

Trưởng thôn có nhiệm vụ chỉ đạo và huy động toàn dân phối hợp với Trạm Y tế2 

triển khai Chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy đảm bảo tất cả 

các khu vực, các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, 

giám sát, xử lý 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 lăng quăng/bọ gậy theo hướng 

dẫn của ngành Y tế.  

- Triển khai nghiêm túc việc xử lý các cá nhân, hộ gia đình không chấp 

hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn theo Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt 

hành chính trong lĩnh vực y tế.  

- Chỉ đạo các cơ sở trường học thông qua các hoạt động, các buổi sinh hoạt, 

phổ biến, trao đổi, hướng dẫn, gửi thông điệp đến học sinh để mỗi học sinh là 

một tuyên truyền viên, góp phần cùng các cấp, các ngành phòng, chống dịch 

bệnh SXHD trên địa bàn. 

- Căn cứ tình hình thực tế, chủ động hỗ trợ kinh phí cho Trạm Y tế, Phòng 

Khám đa khoa khu vưc, Tổ công tác cộng đồng để triển khai kịp thời công tác 

giám sát, phòng, chống dịch bệnh cũng như xử lý ổ dịch tại địa phương. 

3. Phòng Y tế: 

- Kịp thời đánh giá, tổng hợp diễn biến dịch bệnh SXHD trên địa bàn. Chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo triển khai các biện 

pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh SXHD, chủ động xử lý triệt để các ổ 

dịch không để dịch lan rộng, bùng phát. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập Đoàn kiểm 

tra, giám sát việc tổ chức triển khai công tác phòng, chống bệnh SXHD theo chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân huyện3. Báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện 

xử lý các cơ quan, đơn vị còn thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống 

bệnh SXHD trên địa bàn. 

4. Trung tâm Y tế huyện: 

- Tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện, nắm 

chắc các ổ dịch SXHD hiện có và mới phát sinh; tổ chức phun hóa chất xử lý 

                                                           
2 Đối với thị trấn Đăk Rve là Phòng Khám đa khoa khu vực Đăk Rve. 
3 Tại Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 23/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phòng, chống dịch 

bệnh sốt xuất huyết Dengue năm 2022. 
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triệt để ngay khi phát hiện các ổ dịch trong vòng 48 giờ nhằm khống chế không 

để dịch bệnh bùng phát và lan rộng ra cộng đồng; tổ chức việc triển khai phun 

hóa chất diệt muỗi chủ động tại các địa phương có yếu tố nguy cơ cao4 để chủ 

động ngăn chặn dịch bệnh. 

- Thực hiện tốt việc thu dung, phân loại bệnh nhân, phân tuyến điều trị, 

tránh hiện tượng bệnh nhân đến cơ sở y tế muộn không được cấp cứu điều trị kịp 

thời hoặc gây quá tải cơ sở y tế. 

- Huy động mọi nguồn lực, chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng về thuốc, hóa chất, 

vật tư, trang thiết bị, phương tiện, bảo hộ… để điều trị kịp thời và đáp ứng với 

các tình huống dịch bệnh. 

- Hướng dẫn các địa phương thành lập các tổ phòng chống dịch cộng đồng 

(sau khi có hướng dẫn của Sở Y tế) để đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ 

công tác tuyên truyền, giám sát, hướng dẫn phòng, chống dịch. 

- Căn cứ vào tình hình dịch bệnh, chủ động phối hợp với Phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện đề xuất Ủy ban nhân dân huyện cấp bổ sung kinh phí thực hiện 

công tác phòng, chống bệnh SXHD theo quy định. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú 

huyện, Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của 

Sở Giáo dục và Đào tạo5; chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế huyện triển 

khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh SXHD, đặc biệt là việc huy 

động cán bộ, viên chức, giáo viên, học sinh tham gia tích cực vào Chiến dịch vệ 

sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở 

trường học, gia đình và cộng đồng. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du 

lịch và Truyền thông huyện: Chủ động phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế 

huyện tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về 

các biện pháp phòng, chống bệnh SXHD. Chú trọng tuyên truyền vào các giờ 

cao điểm tình hình dịch bệnh và các biện pháp phát hiện sớm dịch bệnh để 

người dân tích cực, chủ động phòng, chống và đến ngay cơ sở y tế để khám, 

điều trị khi vừa có dấu hiệu mắc bệnh. 

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Trên cơ sở đề nghị của Trung tâm 

Y tế huyện, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xem xét, bố trí kinh phí kịp thời 

cho công tác phòng, chống bệnh SXHD theo quy định. 

8. Công an huyện: Xử lý nghiêm những trường hợp đưa thông tin không 

chính xác về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang cho người dân và ảnh hưởng 

không tốt đến công tác phòng, chống dịch bệnh SXHD trên địa bàn huyện. Chỉ 

đạo Công an xã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và đơn vị Y tế cơ 

sở trong công tác phòng, chống dịch bệnh SXHD. 

                                                           
4 Chỉ số mật độ muỗi và chỉ số Breteau của muỗi Aedes aegypti vượt mức an toàn cho phép. 
5 Công văn số 313/SGDĐT-VP ngày 23/02/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum. 
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9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Liên hiệp 

Phụ nữ huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Huyện đoàn, Hội Nông dân 

huyện, Liên đoàn Lao động huyện: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với 

Y tế cùng cấp và chính quyền địa phương, tham gia triển khai thực hiện công tác 

phòng, chống bệnh SXHD trên địa bàn huyện. Đặc biệt là công tác tuyên truyền, 

vận động Nhân dân triển khai thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh môi trường - 

diệt lăng quăng/bọ gậy và các hoạt động khác về phòng, chống bệnh SXHD tại 

gia đình và cộng đồng. 

10. Đề nghị Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Phối 

hợp với Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo công tác tuyên truyền, kiểm tra việc 

thực hiện phòng, chống bệnh SXHD trên địa bàn; trên cơ sở đó tham mưu Ban 

Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ chỉ đạo các Tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 

nhất là các Đảng uỷ xã, thị trấn tăng cường và đẩy mạnh công tác phòng, chống 

bệnh SXHD trên địa bàn quản lý. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- TT Huyện uỷ (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (đ/b); 

- Ban Dân vận HU, Ban Tuyên giáo HU (p/h); 

- Lưu: VT. 
 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 Đinh Thị Hồng Thu 
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