
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND  TP. Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2022 

V/v tăng cường công tác phòng, 

chống bệnh sốt xuất huyết  

 
        Kính gửi:      

- Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; 

- Trung tâm Y tế thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện Công văn số 1420/UBND-KGVX ngày 25/11/2022 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết; 

UBND thành phố chỉ đạo như sau:  

1. Trung tâm Y tế thành phố chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã 

và các cơ quan liên quan triển khai giám sát chặt chẽ việc xử lý triệt để vùng có 

dịch, vùng nguy cơ có dịch sốt xuất huyết tại các địa bàn; tổ chức phun hóa chất 

100% các hộ gia đình thuộc khu vực có ổ dịch, bảo đảm phun hóa chất đúng kỹ 

thuật, đánh giá chỉ số véc tơ trước và sau phun để có chỉ định phun cụ thể; xác 

định khu vực có nguy cơ cao để tổ chức phun hóa chất diệt muỗi chủ động; tổ 

chức tốt việc khám xác định bệnh và chuyển tuyến điều trị bệnh nhân, tập huấn 

hướng dẫn chẩn đoán bệnh sốt xuất huyết, cập nhật và theo dõi chặt chẽ nhóm 

người bệnh có nguy cơ cao (người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, người bệnh 

nền mãn tính), chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ vật tư, trang thiết bị và thuốc để hạn 

chế tối đa các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, đồng thời rà soát, điều 

chỉnh quy trình tiếp nhận, sàng lọc, phân loại ca bệnh, có kế hoạch chuyển tuyến 

điều trị; tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát và hỗ trợ công tác phòng, chống 

sốt xuất huyết tại các địa bàn có nguy cơ dịch. 

2. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố,  

UBND các phường, xã phối hợp với ngành Y tế tăng cường công tác truyền 

thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết để người dân tự giác thực hiện các 

biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng, chủ động tham gia thu dọn vật 

dụng phế thải gây đọng nước, nơi bọ gậy, muỗi phát triển, đậy kín nắp và thả cá 

vào bể, các dụng cụ chứa nước sinh hoạt. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tham mưu cho UBND thành phố 

quyết định kịp thời bổ sung kinh phí theo đề xuất của Trung tâm Y tế và các cơ 

quan, đơn vị liên quan để bảo đảm nhu cầu đáp ứng phòng, chống dịch bệnh sốt 

xuất huyết trên địa bàn. 

4. UBND các phường, xã chỉ đạo và huy động các lực lượng và tổ chức 

đoàn thể phối hợp với ngành Y tế tiếp tiếp tục rà soát các địa bàn, các hộ gia 

đình tại vùng có dịch và vùng nguy cơ có dịch phải được kiểm tra, giám sát, xử 
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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. 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan liên quan, UBND các phường, xã 

thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành ủy;     

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Phòng, ban, đơn vị TP ; 

- UB MTTQ và các tổ chức CT-XH  TP; 

- C, PCVP,   

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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