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BÁO CÁO 

Đánh giá tình hình tổ chức thực hiện công tác phòng, chống 

dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue năm 2022 
 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 
 

Thực hiện Công văn số 279/SYT- NVYD ngày 06/02/2023 của Sở Y tế 

tỉnh Kon Tum về việc báo cáo đánh giá tình hình tổ chức thực hiện công tác 

phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) năm 2022; Ủy ban nhân 

dân huyện Kon Rẫy báo cáo như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 

Kon Rẫy là một huyện miền núi nằm ở phía Đông Nam tỉnh Kon Tum, 

cách tỉnh lỵ 30 km nằm trên trục đường 24 nối Kon Tum với Quảng Ngãi; với 

diện tích 913,9 km2; có 6 xã và 1 thị trấn; dân số khoảng 30.233 người, trong đó 

có gần 70% là đồng bào các dân tộc thiểu số.   

Mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện ngày càng phát triển, đặc biệt là 

tuyến QL24 đi qua huyện. Đây là tuyến giao thông huyết mạch của huyện, nối 

thành phố Kon Tum, huyện Kon Rẫy đi Kon Plông, Quảng Ngãi. Sự giao lưu và 

thông thương giữa các nơi thường xuyên và thuận lợi; do đó yếu tố lây truyền 

bệnh dịch xảy ra cao; đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết.     

Kinh tế của huyện chủ yếu là nông nghiệp, chậm phát triển; đời sống của 

đa số người dân còn nhiều khó khăn, dân trí chưa cao, một số tập tục lạc hậu 

trong đồng bào dân tộc thiểu số còn tồn tại.  

II. CÔNG TÁC THAM MƯU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Trong năm 2022, UBND huyện luôn quan tâm và thường xuyên chỉ đạo 

các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh sốt xuât huyết trên 

địa bàn, thông qua các cuộc họp giao ban, họp chuyên đề và văn bản chỉ đạo1. 
                                                           

1 - Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về việc 

Phòng chống bệnh sốt xuât huyết năm 2022. 

- Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về việc 

Triển khai Chiến dịch vệ sinh môi trường- diệt lăng quăng/bọ gậy phòng chống bệnh trên địa bàn huyện Kon 

Rẫy. 

- Công văn 772/UBND-VX ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về việc 

Tăng cường phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue. 

- Công văn 868/UBNĐ-VX ngày 04 tháng 08 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về việc 

Tăng cường phòng chống sốt xuất huyết và dịch bệnh khác. 

- Công văn số 1315/UBND-VX ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về việc 

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue. 
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III. CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, DIỆT LĂNG QUĂNG/BỌ 

GẬY 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với các Hội, Đoàn thể 

hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng/bọ gậy bằng cách thả cá vào 

dụng cụ chứa nước lớn; thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ như: bát kê 

chân chạn, lọ hoa, khay nước của tủ lạnh hay điều hòa, máng thoát nước, máng 

gia súc, gia cầm, bể cây cảnh; lật úp các dụng cụ không chứa nước; thay nước 

bình bông, lọ hoa; bỏ muối, dầu hoặc hóa chất diệt lăng quăng/bọ gậy vào bát 

nước kê chân chạn, các ổ nước đọng kết hợp thu gom rác thải bỏ đúng nơi quy 

định. 

- Đối với xã, thị trấn có ổ dịch cũ, tăng cường triển khai chiến dịch vệ sinh 

môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy tại các địa điểm 01 tuần/1 lần, đối 

với các địa bàn còn lại thường xuyên duy trì hoạt động chiến dịch vệ sinh môi 

trường. Kết quả: Cộng tác viên tham gia hoạt động diệt bọ gậy/lăng quăng: 49 

người. Các tổ chức, hội quần chúng tham gia hoạt động diệt lăng quăng/bọ gậy: 

147 người. Số dụng cụ chứa nước có lăng quăng bọ gậy đã xử lý (lật úp, thau 

rửa, hủy bỏ,... ): 227/227 dụng cụ. 

IV. TÌNH HÌNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TRONG NĂM 2022 

1. Số ổ dịch: Ghi nhận 21 ổ dịch SXHD (trong đó: thị trấn Đăk Rve: 03, 

Đăk Pne: 01, Đăk Ruồng: 06, Tân Lập: 05, Đăk Tờ Lung: 01, Đăk Tờ Re: 05). 

Đã xử lí 21/21 ổ dịch. 

2. Tình hình mắc bệnh: Năm 2022, huyện Kon Rẫy đã ghi nhận 49 ca 

mắc SXHD (trong đó: thị trấn Đăk Rve: 09, Đăk Pne: 01, Đăk Ruồng: 07, Tân 

Lập: 08, Đăk Tờ Lung: 02, Đăk Tờ Re: 22), không có ca tử vong; tăng 47 ca 

mắc so với năm 2021. 

3. Các biện pháp phòng, chống dịch 

- Thực hiện việc cách ly và điều trị tại bệnh viện theo quy định. 

- Tổ chức giám sát, phân loại, điều trị bệnh nhân đúng theo “Hướng dẫn 

chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue” ban hành kèm theo Quyết định số 

3705/QĐ-BYT ngày 22/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế cho các cán bộ tham gia 

công tác điều trị và “Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết 

Dengue” ban hành kèm theo Quyết định số 3711/QĐ-BYT ngày 19/9/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế. 

- Vận động Nhân dân hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt loăng 

quăng/bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn; thau rửa dụng cụ 

chứa nước vừa và nhỏ như: bát kê chân chạn, lọ hoa, khay nước của tủ lạnh hay 

điều hòa, máng thoát nước, máng gia súc, gia cầm, bể cây cảnh; lật úp các dụng 

cụ không chứa nước; thay nước bình bông, lọ hoa; bỏ muối, dầu hoặc hóa chất 

diệt lăng quăng/bọ gậy vào bát nước kê chân chạn, các ổ nước đọng kết hợp thu 

gom rác thải bỏ đúng nơi quy định. 
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- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sốt xuất huyết Dengue và huy động 

sự tham gia của cộng đồng phát hiện loại bỏ ổ lăng quăng/bọ gậy: Loại bỏ các 

vật dụng phế thải. 

- Phun hóa chất xử lý diệt muỗi:  

+ Số ổ dịch đủ điều kiện phun hóa chất diệt muỗi 21 ổ dịch, đã xử lý 21 ổ.  

+ Số đợt phun: 42 đợt phun/21 ổ dịch với 2.940 hộ được phun và 5.880 

người dân được bảo vệ. 

V. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH 

489/KH-UBND 

1. Về thực hiện mục tiêu và các chỉ tiêu 

- Tổ chức hiệu quả Chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy 

phòng, chống dịch bệnh và diệt lăng quăng/bọ gậy tại các ổ dịch SXHD. 

- Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi 

của người dân về công tác phòng, chống bệnh SXHD. 

- Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, đáp ứng nhanh và xử lý triệt để các ổ 

dịch, giảm số mắc và tử vong do bệnh SXHD. 

- Bảo đảm công tác phân tuyến điều trị giảm quá tải bệnh viện tuyến tỉnh; 

thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh SXHD, hạn chế 

đến mức thấp nhất các trường hợp biến chứng, tử vong. 

- Bảo đảm hiệu quả hoạt động phối hợp liên ngành triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh; kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống dịch tại 

các địa phương. 

- Đảm bảo kinh phí, thuốc, vật tư, hóa chất, nguồn lực, sẵn sàng đáp ứng 

kịp thời với các tình huống về dịch bệnh. 

- 100% các xã, thị trấn, Tổ công tác cộng đồng phòng, chống dịch bệnh tổ 

chức thực hiện hiệu quả Chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy 

phòng, chống dịch bệnh và các nội dung “Cam kết vệ sinh môi trường, diệt lăng 

quăng/bọ gậy phòng, chống dịch bệnh SXHD”. 

- Trên 90% các hộ gia đình cam kết và thực hiện hiệu quả công tác vệ sinh 

môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy phòng, chống dịch bệnh SXHD. Trên 80% 

số người dân trong vùng dịch hiểu được mức nguy hiểm của bệnh SXHD và biết 

cách phòng, chống dịch bệnh. 

- 100% ổ dịch SXHD được xử lý theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

2. Về thực hiện các hoạt động, các giải pháp, nhiệm vụ 

- Tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm ổ dịch, tổ chức chiến dịch 

diệt lăng quăng; tuyên truyền vận động người dân tham gia chống dịch nhằm 

giảm dụng cụ chứa nước không cần thiết, lật úp, thu gom loại bỏ dụng cụ phế 
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thải quanh nhà. Tiếp tục duy trì và tăng cường giám sát hoạt động của mạng lưới 

cộng tác viên phòng chống sốt xuất huyết. 

- Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, chỉ đạo kịp thời nhằm kiểm soát 

tốt tình hình dịch, không để dịch lan rộng, kéo dài. 

- Phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết; đảm bảo 

truyền tải các thông tin và hướng dẫn thực hành các biện pháp phòng, chống đến 

được đông đảo quần chúng Nhân dân. 

- Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, phương tiện để kịp thời tiếp nhận điều trị 

bệnh nhân. Thành lập đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho các 

đơn vị tuyến dưới. 

3. Về công tác kiểm tra, giám sát 

- Thường xuyên cử các cán bộ đi giám sát tình hình dịch bệnh ở các thôn 

để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh. Tăng cường công tác truyền thông, 

giáo dục, hướng dẫn phòng bệnh; tăng cường công tác giám sát quản lý các đối 

tượng mắc bệnh sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn.  

- Triển khai và hướng dẫn thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng, chống 

bệnh sốt xuất huyết Dengue cho các hộ gia đình, xử lý triệt để ổ bệnh. 

4. Về xử lý vi phạm: Trên địa bàn huyện không ghi nhận trường hợp xử lý 

vi phạm phòng, chống dịch bệnh SXHD. 

VI. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THEO CÔNG VĂN SỐ 3331/UBND-

KGVX 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương  

- 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. 

- 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, hiệu quả 

các nội dung cam kết vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy phòng, chống 
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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 Tân Lập, xã Đăk Ruồng... 

- Tổ chức Chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy trên địa 

bàn. Giao trách nhiệm cụ thể cho Trưởng thôn có nhiệm vụ chỉ đạo và huy động 

toàn dân phối hợp với Trạm Y tế  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. 

2. Phòng Y tế 

- Đánh giá, tổng hợp kịp thời 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 chặt chẽ 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 huyện. Kịp thời 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. 

3. Trung tâm Y tế huyện 

- 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 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. 

- 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. 

- Kịp thời, chủ động 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. 
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- Kịp thời 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, đã 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. 

VII. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN 

1. Thuận lợi 

- Sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời về chuyên môn nghiệp vụ của 

Sở Y tế. 

- Các cấp chính quyền địa phương (UBND huyện, UBND xã, thị trấn) đã 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch SXHD trên địa 

bàn. 

- Đội ngũ cán bộ y tế từ tuyến huyện đến xã, thôn đều không ngại khó 

khăn, quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh. 

2. Khó khăn 

- Công tác truyền thông phòng chống SXHD tuy đã được các cấp, các 

ngành, các địa phương triển khai nhiều năm với rất nhiều hoạt động, nhưng hiệu 

quả chưa cao, chưa chuyển biến ý thức thành hành động thực tiễn trong phòng 

chống dịch, người dân còn chủ quan, xem nhẹ công tác diệt lăng quăng/bọ gậy 

tại hộ gia đình. Kèm theo đó, chính quyền cấp xã chưa quyết liệt trong việc xử 

phạt vi phạm phòng chống dịch theo quy định sau khi đã tuyên truyền vận động 

và nhắc nhở nhiều lần. 

- Chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy phòng chống dịch 

bệnh 01 ngày/lần tại các ổ dịch, 03 ngày/lần tại các thôn/làng (gọi chung là 

thôn) có nguy cơ cao và 05 ngày/lần tại các địa bàn còn lại: Đây là trách nhiệm 

của các cấp chính quyền cấp xã và người dân, nhưng một số nơi chưa duy trì 

đúng theo quy định; một số nơi có tổ chức nhưng chưa đạt hiệu quả, không đạt 

được mục tiêu Chiến dịch là loại bỏ triệt để lăng quăng/bọ gậy. Đa số các địa 

phương, cụm dân cư chỉ thực hiện diệt lăng quăng/bọ gậy khi có xuất hiện ca 

bệnh. Trong khi đó, Chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy là 

biện pháp cốt lõi, quyết định và lâu dài của phòng chống SXHD. 

- Người dân còn trông chờ vào việc phun hóa chất mà chưa chú trọng đến 

việc loại bỏ và xử lý các ổ chứa lăng quăng/bọ gậy. Trong nhà, xung quanh nhà 

có nhiều vật dụng phế thải chứa nước, tập quán trữ nước, dùng nhiều vật dụng 

để trữ nước không đúng cách là điều kiện thuận lợi cho muỗi Aedes Aegypti, 

lăng quăng/bọ gậy phát triển. 

- Chưa có nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác diệt lăng quăng/bọ gậy. 

VIII. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 

2023 
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1. Tiếp tục tham mưu tập trung các nguồn lực triển khai các biện pháp 

phòng chống bệnh SXHD trên địa bàn, không để SXHD lan rộng, bùng phát. 

2. Các xã, thị trấn cần kiểm tra, giám sát, rà soát tổ chức thực hiện có hiệu 

lực, hiệu quả cam kết vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy phòng chống 

SXHD với Ủy ban nhân dân huyện. 

3. Khẩn trương triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh SXHD: 

- Tổ chức quyết liệt Chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy. 

Mục tiêu chính là diệt lăng quăng/bọ gậy. Tiến hành: Đến từng hộ gia đình, 

kiểm tra xung quanh nhà và trong nhà: 

+ Đổ bỏ, thu gom toàn bộ các vật dụng phế thải chứa nước (khả năng đọng 

nước) kể cả có và không có lăng quăng/bọ gậy vào bao, cột kín lại, xử lý. 

+ Lật úp toàn bộ các vật dụng chứa nước nhỏ như xô, chậu, bát, máng nước 

gia cầm… (nếu sử dụng thì 2-3 ngày phải thay rửa). 

+ Vật dụng chứa nước sinh hoạt: Yêu cầu phải đậy kín; đổ bỏ, chà rửa sạch 

nếu có lăng quăng/bọ gậy; thả cá. 

+ Vật dụng có chứa nước trong nhà như chậu cây cảnh (phải thả cá vào); 

bẫy kiến, lọ hoa… bỏ muối hoặc cọ rửa thường xuyên. 

+ Hộ gia đình, ga ra xe… có lốp xe: Đổ bỏ nước đọng, xếp chồng khít lên 

nhau, lốp cuối cùng bọc trong bạt chồng khít lên trên cùng; để ở nơi khô ráo. 

Nơi dùng lốp xe để trang trí, đồ chơi (trường mầm non) phải cắt đôi/dọc không 

để nước đọng. 

+ Hộ gia đình thu mủ cao su: Cần đổ bỏ ngay chén cạo mủ, nơi ngâm chén 

có lăng quăng/bọ gậy (đậy kín, kiểm tra thường xuyên, thau rửa khi có lăng 

quăng/bọ gậy); úp chén. 

- Xử lý ngay các ổ dịch SXHD trong vòng 48 giờ: Phun diệt muỗi SXHD 

và diệt lăng quăng/bọ gậy triệt để tại ổ dịch (kết hợp với xử lý theo diện rộng 

quy mô thôn). 

- Đẩy mạnh hoạt động của các Tổ công tác cộng đồng tại các thôn/làng để 

vận động và cùng người dân thực hiện, duy trì công tác diệt lăng quăng/bọ gậy. 

- Thực hiện Chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy và công 

tác diệt lăng quăng/bọ gậy tại các ổ dịch phải có lịch rõ ràng, phân công cụ thể, 

nhất là phải có kiểm tra, giám sát hiệu quả thực hiện. 

4. Tăng cường các biện pháp giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát 

hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để khoanh vùng xử lý ổ dịch, cách ly, điều 

trị kịp thời, hạn chế tỷ lệ mắc và tử vong.  

5. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa 

phương vận động và cùng với người dân tham gia phòng chống dịch bệnh 

SXHD trên các địa bàn. 
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6. Tiếp tục tăng cường truyền thông phòng chống SXHD trên địa bàn; đa 

dạng hóa các hình thức tuyên truyền, truyền thông phòng chống dịch bệnh như 

truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình; truyền thông gián tiếp qua xe loa, qua hệ 

thống loa công cộng, để cho người dân biết các dấu hiệu mắc bệnh đến cơ sở y 

tế điều trị kịp thời, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh. 

Sau khi đã tuyên truyền vận động và nhắc nhở nhiều lần cần xử lý làm 

gương, xử lý nghiêm các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vi phạm vệ sinh phòng 

bệnh truyền nhiễm, phòng chống dịch theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 

28/9/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực y tế. 

7. Tổ chức tập huấn, phổ biến lại cho các cán bộ y tế các quy định về chẩn 

đoán, điều trị, giám sát và phòng chống dịch bệnh SXHD do Bộ Y tế ban hành; 

kiện toàn, duy trì hoạt động của Đội đáp ứng nhanh (RRT) phòng chống dịch 

bệnh luôn sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống dịch bệnh. 

8. Các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức tốt việc khám, thu dung điều trị bệnh 

nhân SXHD, điều trị đúng phác đồ, phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo để 

chuyển tuyến/điều trị kịp thời, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do SXHD. 

Thực hiện tốt việc phân loại bệnh nhân, phân tuyến điều trị, tránh hiện tượng 

bệnh nhân đến bệnh viện muộn không được cấp cứu điều trị kịp thời hoặc gây 

quá tải bệnh viện. 

9. Thường xuyên tổ chức công tác kiểm tra, giám sát phòng chống SXHD 

định kỳ và đột xuất tại các địa phương. 

10. Huy động mọi nguồn lực, chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng 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. 

11. Thực hiện báo cáo trường hợp bệnh, báo cáo ổ dịch trong vòng 24 giờ, 

báo cáo cập nhật ổ dịch, báo cáo kết thúc ổ dịch đầy đủ theo quy định tại Thông 

tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn chế độ 

thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm; báo cáo sau khi xử 

lý các ổ dịch; rà soát số lượng bệnh nhân SXHD và nhập đầy đủ vào phần mềm 

theo đúng quy định. 

IX. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:  

1. Kính đề nghị Sở Y tế quan tâm hỗ trợ kinh phí kịp thời cho công tác 

phòng chống dịch bệnh SXHD tại địa phương. 

2. Cấp ủy Đảng các cấp tăng cường chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, đảng 

viên gương mẫu, thường xuyên vận động người thân, gia đình, quần chúng tích 

cực tham gia Chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy và công tác 

diệt lăng quăng/bọ gậy tại gia đình, xung quanh nhà, cụm dân cư, cơ quan, đơn 

vị. 
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Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình tổ chức thực hiện công tác phòng, 

chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) năm 2022 trên địa huyện Kon 

Rẫy./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c);  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

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

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đinh Thị Hồng Thu 
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