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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH HÀ 

 

Số:       /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thạch Hà, ngày     tháng 6 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn huyện 

 
Thực hiện Văn bản số 1742/SYT-NVY ngày 27/5/2022 của Sở Y tế về 

việc tăng cường triển khai thực hiện công tác điều trị Sốt xuất huyết Dengue 

(SXHD); Kế hoạch số 284/KSBT-PCBTN ngày 27/5/2022 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật Hà Tĩnh về việc triển khai các hoạt động, phòng chống bệnh sốt 

xuất huyết năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Để chủ động triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng 

kế hoạch cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Giảm tỷ lệ mắc bệnh do sốt xuất huyết (SXH). 

2. Không để tử vong do  dịch, bệnh sốt xuất huyết gây nên. 

3. Không để dịch SXH lớn xảy ra, nếu có dịch phải kịp thời huy động mọi 

nguồn lực để dập dịch ngay từ đầu, không để dịch bùng phát ra lan rộng. 

II. CHỈ TIÊU 

1. Giảm 8% tỷ lệ mắc sốt xuất huyết/100.000 dân so với trung bình 5 năm 

2017- 2021. 

2. Không để tử vong do sốt xuất huyết. 

3. 100% bệnh nhân sốt SXH Dengue và SXH có dấu hiệu cảnh báo được  

theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế. 

4. 100% xã, thị trấn triển khai chiến dịch diệt loăng quăng, vệ sinh môi 

trường phòng, chống sốt xuất huyết đạt hiệu quả cao. 

5. 100% ổ dịch nhỏ được xử lý triệt để, đúng quy định của chương trình 

phòng, chống sốt xuất huyết. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

 - Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh từ huyện đến xã, thị trấn; 

Lãnh đạo UBND huyện, xã, thị trấn làm Trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo, giao 

nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị và các tổ chức, đoàn thể liên quan; 
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xây dựng kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại địa 

phương. 

 - Thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến dịch bệnh sốt xuất huyết và 

kịp thời chỉ đạo các đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai các biện pháp chủ 

động ứng phó, không để dịch bệnh bùng phát, hạn chế tỷ lệ mắc, tử vong do 

bệnh dịch. 

 - Tăng cường chỉ đạo việc thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh 

truyền nhiễm theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế. 

 2. Công tác tuyên truyền giáo dục 

 - Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện 

truyền thông hiện có về các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt 

tập trung vào thời điểm tổ chức chiến dịch diệt loăng quăng và vệ sinh môi trường. 

 - Sao chép băng, đĩa, in ấn tranh, tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống dịch 

bệnh sốt xuất huyết cấp về các xã, thị trấn để thực hiện tuyên truyền đến các tổ 

dân dân phố, tổ liên gia và từng hộ gia đình. 

 - Thực hiện các tin ngắn, phóng sự về phòng, chống sốt xuất huyết. 

 3. Công tác tổ chức triển khai các hoạt động chuyên môn kỹ thuật 

 a) Giải pháp giảm tỷ lệ mắc: 

 - Tập huấn giám sát, xử lý và báo cáo bệnh sốt xuất huyết theo Thông tư 

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

báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm cho hệ thống y tế trên địa bàn. 

 - Kiện toàn hệ thống giám sát dịch bệnh từ huyện đến xã, thị trấn. 

  - Thực hiện giám sát ca bệnh, huyết thanh, côn trùng; kịp thời cảnh báo 

nguy cơ dịch, nhằm chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống không để 

dịch lan rộng, kéo dài; thực hiện nghiêm túc kế hoạch giám sát trọng điểm. 

 - Kịp thời khoanh vùng, xác định ổ dịch để tổ chức xử lý triệt để theo quy 

định của Bộ Y tế và hướng dẫn của Sở Y tế. 

 b) Biện pháp khống chế tỷ lệ tử vong: 

 - Thực hiện nghiêm túc theo Quyết định 458/QĐ-BYT ngày 16/2/2011 

của Bộ Y tế về hướng dẫn, chẩn đoán điều trị sốt xuất huyết Dengue. 

 - Tăng cường tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho cộng đồng dân cư về 

kiến thức, cách nhận biết và các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết; 

đồng thời khuyến cáo người dân khi có dấu hiệu của bệnh cần đến ngay cơ sở y 
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tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. 

 c) Công tác phối hợp liên ngành: 

 - Ngành Y tế chủ động cung cấp đầy đủ thông tin các nội dung chuyên 

môn về bệnh SXH, các hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết và phối hợp 

với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị triển khai những hoạt động tuyên 

truyền về phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. 

 - UBND các cấp tổ chức ký kết liên tịch với các ban, ngành, đoàn thể, tổ 

chức chính trị để phối hợp thường xuyên liên tục trong công tác phòng, chống 

sốt xuất huyết một cách có hiệu quả.  

 - Công tác kiểm tra, giám sát đánh giá các hoạt động phòng chống sốt 

xuất huyết. 

 - Chủ động tổ chức giám sát, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai các hoạt 

động phòng, chống dịch sốt xuất huyết của các đơn vị, địa phương trên địa bàn. 

 - Xây dựng kế hoạch định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả việc triển khai 

thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh 6 tháng, năm của các địa 

phương. 

 - Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát tình hình dịch bệnh sốt xuất 

huyết, nhằm phát hiện sớm ca bệnh, ổ dịch để xử lý kịp thời hạn chế dịch bệnh 

lây lan. 

 4. Công tác thông tin, báo cáo 

Thực hiện báo cáo tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết về Sở Y tế, UBND 

tỉnh và  báo cáo theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y 

tế hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền 

nhiễm. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế 

- Chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế huyện tham mưu UBND huyện xây 

dựng Kế hoạch tổ chức Chiến dịch diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường và 

Chiến dịch bổ sung (nếu có) phòng, chống sốt xuất huyết trên địa     bàn. 

- Chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, 

thị trấn tăng cường triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục phòng, chống 

SXH ngay từ đầu năm, đặc biệt tập trung vào thời điểm trước và trong mùa dịch. 
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2. Trung tâm Y tế huyện 

- Huy động lực lượng có chuyên môn, kỹ thuật theo kế hoạch của ngành 

Y tế cấp trên để triển khai thực hiện giám sát, phun hóa chất, tẩm màn, kỹ thuật 

xử lý loăng  quăng, phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại các xã, thị trấn có 

nguy cơ cao và tại những nơi trọng điểm sốt xuất huyết của huyện. 

- Tổ chức tập huấn hoặc cử cán bộ tham gia tập huấn tại tuyến trên về 

nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị của cán bộ y tế từ huyện đến xã, thị trấn. 

- Tập huấn về quy định của Bộ Y tế cho hệ thống khám chữa bệnh trên địa 

bàn huyện về phân tuyến, khám, chẩn đoán, chuyển viện; báo cáo bệnh nhân sốt 

xuất huyết. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng về các dấu hiệu 

của bệnh để phát hiện sớm, xử lý bệnh đúng, quy trình với khuyến cáo “Đến ngay 

cơ sở y tế khi bị sốt để được khám, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh”. 

- Chỉ đạo công chức Văn hóa thông tin cấp xã tăng thời lượng thông tin 

truyền thông đến người dân về tình hình dịch bệnh, các nguyên nhân, triệu chứng 

và các biện pháp phòng, chống để người dân hiểu, chủ động, tích cực tham gia hiệu 

quả vào các hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại địa phương. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức các hoạt 

động vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng tại trường học; đồng thời tích cực 

tham gia diệt muỗi, loăng quăng tại hộ gia đình, địa phương. 

- Phối hợp tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khoá về kiến thức phòng, 

chống sốt xuất huyết cho học sinh các trường học trên địa bàn huyện.  

5. Phòng Tài nguyên - Môi trường 

Chủ động phối hợp với ngành Y tế và các đơn vị, địa phương trong việc 

bảo vệ môi trường, thu gom xử lý chất thải và việc khắc phục ô nhiễm môi 

trường tại công trình đang xây dựng, khu tập trung rác thải…, nhằm xử lý, loại 

bỏ hiệu quả các khu vực phát sinh muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. 

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Căn cứ kế hoạch, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyến trên địa bàn tham 

mưu ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí đảm bảo cho hoạt động phòng, 

chống dịch sốt xuất huyết. 
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7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội, đoàn thể cấp 

huyện 

Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, chính quyền xã, thị trấn triển khai thực 

hiện chiến dịch diệt loăng quăng, vệ sinh môi trường; tuyên truyền trong các hội 

viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân tự giác thực hiện các biện pháp phòng 

sốt xuất huyết.  

8. UBND các xã, thị trấn 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cấp xã do đồng chí Lãnh 

đạo UBND làm Trưởng ban có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, tổ chức họp định 

kỳ, đột xuất giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể, trên cơ sở tham 

mưu của trạm Y tế; xây dựng kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh sốt 

xuất huyết tại địa phương. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục người dân chấp hành tốt việc 

phòng, chống dịch bệnh nói chung, dịch sốt xuất huyết nói riêng; xử lý nghiêm 

các tổ chức, cá nhân không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch. 

- Huy động cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, xóm, tổ dân phố, tổ liên 

gia và toàn thể nhân dân tham gia chiến dịch diệt loăng quăng, vệ sinh môi 

trường phòng chống SXH do địa phương tổ chức. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế xã, thị trấn: Tham mưu xây dựng kế hoạch phòng, 

chống dịch bệnh; giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc sốt xuất 

huyết hoặc nghi ngờ mắc sốt xuất huyết tại từng hộ gia đình; để khoanh vùng xử 

lý triệt để ổ dịch, tránh để lây lan bùng phát dịch sốt xuất huyết trên địa bàn; 

tham mưu kiện toàn và phát triển mạng lưới cộng tác viên y tế tại xã, thị trấn, 

đây là lực lượng nòng cốt triển khai hiệu quả các hoạt động phòng, chống sốt 

xuất huyết tại cộng đồng dân cư. 

- Tổ chức Chiến dịch diệt bọ gậy/loăng quăng, vệ sinh môi trường để loại 

bỏ ổ bọ gậy/loăng quăng; phun hóa chất diệt muỗi từng hộ gia đình khi cần thiết. 

- V. KINH PHÍ 

- Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch từ Chương trình phòng, chống sốt 

xuất huyết cấp trên cấp (nếu có). 

- Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn phòng Y tế chủ trì,  

phối hợp Trung tâm Y tế huyện tham mưu, đề xuất UBND huyện cấp kinh phí 

khi có dịch bệnh sốt xuất huyết xảy ra theo quy định. 
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Trên đây là kế hoạch phòng, chống dịch bệnh sốt xuất trên địa bàn huyện; 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn căn cứ kế 

hoạch này triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 
- - Sở Y tế; 
- - Trung tâm KSBT tỉnh ; 
- - Thường trực huyện Ủy; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND; 

- Các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Trạm Y tế các xã, thị trấn. 
- - Lưu: VT,YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Hà 
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