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KẾ HOẠCH
Phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue năm 2022
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE
1. Tổng quan về bệnh Sốt xuất huyết Dengue
Bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) là bệnh truyền nhiễm nhóm B do vi
rút Dengue (DEN) cấp tính do muỗi Aedes aegypti truyền và có thể gây thành
dịch lớn. Đây là bệnh dịch lưu hành địa phương ở Việt Nam, bệnh thường xảy ra
từ tháng 4 đến tháng 01 năm sau. Bệnh SXHD phát triển nhiều nhất vào các
tháng 7, 8, 9, 10 trong năm.
Tính cảm nhiễm và sức đề kháng; Mọi người chưa có miễn dịch đặc hiệu
đều có thể bị mắc bệnh từ trẻ sơ sinh cho đến người lớn. Sau khi khỏi bệnh sẽ
được miễn dịch suốt đời với týp vi rút Dengue gây bệnh nhưng không được
miễn dịch bảo vệ chéo với các týp vi rút Dengue khác.
Đến nay, bệnh SXHD chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vắc xin
phòng bệnh, vì vậy hoạt động diệt véc tơ đặc biệt là diệt lăng quăng/bọ gậy với
sự tham gia tích cực của từng hộ gia đình và cả cộng đồng là biện pháp hiệu quả
trong phòng chống SXHD.
2. Tình hình dịch bệnh SXHD tại Việt Nam
Tích lũy năm 2021, cả nước ghi nhận 70.944 trường hợp mắc, 22 trường
hợp tử vong: tại Bình Phước (6), TP.HCM (4), Đồng Nai (2), Bình Dương (2),
Phú Yên (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Sóc Trăng (1), Tây Ninh (2), Bình Thuận
(1), Đắk Lắk (1). So với cùng kỳ năm 2020 (133.321/27) số mắc giảm 46,8%, tử
vong giảm 05 trường hợp.
3. Tình hình dịch bệnh SXHD tại tỉnh Gia Lai
Trong 5 năm gần nhất (từ 2016 đến 2021) tình hình dịch bệnh SXHD tại
tỉnh Gia Lai diễn biến tương đối phức tạp với số ca mắc lần lượt qua các năm
như sau: năm 2016 (13.374 ca), năm 2017 (2.948 ca), năm 2018 (3.179 ca), năm
2019 (11.450 ca), năm 2020 (3.583 ca), năm 2021 (1075 ca). Qua đó thấy được
chu kỳ dịch bệnh SXHD tại tỉnh Gia Lai khoảng 3 năm sẽ có một năm bùng phát
dịch đó là năm 2016 (13.374 ca) và năm 2019 (11.450 ca). Các năm còn lại cũng
có số ca mắc trung bình rơi vào khoảng (3000-3500 ca).
Trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 1.075 ca bệnh SXHD,
không ghi nhận ca tử vong. Bệnh SXHD giảm 70% so với cùng kỳ năm 2020.
Địa phương ghi nhận nhiều ca bệnh: Huyện Chư Prông (258 ca), Mang Yang
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(171 ca), Đức Cơ (133 ca), thành phố Pleiku (75 ca).
4. Tình hình dịch bệnh SXHD tại huyện Chư Prông
Trong 5 năm gần nhất (từ 2016 đến 2021) tình hình dịch bệnh SXHD tại
huyện Chư Prông diễn biến tương đối phức tạp với số ca mắc lần lượt qua các
năm như sau: năm 2016 (130 ca), năm 2017 (107 ca), năm 2018 (82 ca), năm
2019 (793 ca), năm 2020 (251 ca), năm 2021 (258 ca). Qua đó thấy được chu kỳ
dịch bệnh SXHD tại huyện Chư Prông khoảng 3 năm sẽ có một năm bùng phát
dịch đó là năm 2016 (130 ca), năm 2019 (793 ca).
Trong năm 2021, trên địa bàn huyện Chư Prông ghi nhận 258 ca bệnh
SXHD, không ghi nhận ca tử vong. Bệnh SXHD tăng 2,8% so với cùng kỳ năm
2020. Địa phương ghi nhận nhiều ca bệnh: Thị trấn Chư Prông (74 ca), Bình
Giáo (23 ca), Ia Drang (72 ca), Ia Pia (15 ca), Thăng Hưng (13 ca).
II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH NĂM 2022
Tình hình dịch bệnh SXHD trên địa bàn huyện Chư Prông năm 2021 tăng
nhẹ so với năm 2020. Do đặc điểm của bệnh SXHD là chưa có vắc xin phòng
bệnh, việc khống chế dịch bệnh chủ yếu dựa vào kết quả thực hiện các biện pháp
phòng bệnh của cộng đồng, nhất là loại trừ ổ chứa lăng quăng/bọ gậy tại hộ gia
đình cùng với tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến thất thường kết
hợp với sự phát triển đa dạng các dụng cụ chứa nước trong cộng đồng sẽ tạo ra
nhiều sinh cảnh thuận lợi cho sự phát triển của véc tơ truyền bệnh SXHD. Bên
cạnh đó, ý thức thực hành phòng chống bệnh SXHD của người dân còn hạn chế
và bệnh SXHD có 4 týp vi rút khi mắc bệnh do một týp vi rút Dengue thì vẫn có
thể sẽ mắc các týp vi rút Dengue còn lại trong 4 týp, người mắc bệnh lần thứ 2,
thứ 3 thường có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn so với lần mắc trước đó đây là yếu
tố thuận lợi cho dịch bệnh SXHD tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện.
Dịch bệnh trong năm 2022 rất có nguy cơ sẽ bùng phát theo chu kỳ 3-5 năm của
dịch bệnh SXHD (năm dịch gần nhất là năm 2019 với 793 ca).
III. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007
của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ Tướng Chính phủ về
việc quy định một số chế độ đặc thù đối với công chức viên chức người lao động trong
các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.
Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính Phủ về việc
sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2020
quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và 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;
Quyết định số 3711/QĐ-BYT ngày 19/9/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành
hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh SXHDDengue;
Quyết định số 165/QĐ-BYT ngày 21/1/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế
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hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2022;
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;
Kế hoạch số 1424/KH-SYT ngày 09/4/2022 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai về phòng,
chống dịch bệnh Sốt xuất huyết Dengue năm 2022.
IV. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Giảm tỷ lệ mắc bệnh SXHD, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong do bệnh
SXHD, triển khai các biện pháp khống chế kịp thời ổ dịch, không để dịch lớn xảy ra
trên địa bàn huyện. Huy động tối đa các nguồn lực trong xã hội vào công tác phòng
chống SXHD.
2. Mục tiêu cụ thể
- 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
huyện; 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.
3. Chỉ tiêu chuyên môn
- 100% cấp xã, 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 độ 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;
- Tỷ lệ mắc SXHD/100.000 dân trên địa bàn huyện < 150/100.000 dân;
- Khống chế tỷ lệ chết/mắc do SXHD trên địa bàn huyện < 0,05%;
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- Số bệnh nhân nghi SXHD được chẩn đoán bằng xét nghiệm test nhanh
kháng nguyên;
- Số xã trên địa bàn huyện thực hiện giám sát dịch tễ chủ động ≥ 9,8%,
phun hóa chất diệt muỗi chủ động ≥ 9,8%.
V. CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH
- Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện, cấp xã, thị
trấn để thống nhất chỉ đạo, điều hành, tập trung các nguồn lực, chủ động phòng,
chống dịch bệnh SXHD trên địa bàn huyện.
- Xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh SXHD với phương châm
04 tại chỗ để chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng về kinh phí, nguồn lực, cơ sở vật chất,
trang thiết bị… ứng phó kịp thời với các tình huống dịch bệnh SXHD xảy ra.
- Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh SXHD; xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm; phòng, chống
dịch theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 và Nghị định số
124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ.
- Triển khai nghiêm túc, chặt chẽ các biện pháp chuyên môn - k thuật
trong phòng, chống dịch SXHD.
- Phối hợp chặt chẽ gi a các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền
địa phương vận động và cùng với người dân tham gia phòng, chống dịch bệnh
SXHD trên các địa bàn.
- Thường xuyên tổ chức công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch
bệnh SXHD định kỳ và đột xuất tại các địa phương. Thực hiện chế độ thông tin
báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư số
54/2015/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế.
VI. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra
- Xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch SXHD; Kế hoạch triển khai
Chiến dịch vệ sinh môi trường- diệt lăng quăng/bọ gậy phòng, chống dịch bệnh;
tổ chức ký Cam kết vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy phòng, chống
dịch bệnh SXHD các cấp; triển khai các hoạt động tại các đơn vị y tế trên địa
bàn.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát, sẵn sàng thu dung, điều trị, xử lý ổ dịch tại
các địa phương.
- Kiện toàn Đội đáp ứng nhanh (RRT) các tuyến để sẵn sàng ứng phó và
hỗ trợ khi có dịch bệnh xảy ra, tổ chức thường trực phòng, chống dịch tại các
đơn vị y tế khi cần thiết.
- Kiện toàn Tổ công tác cộng đồng phòng, chống SXHD tại các thôn,
làng, tổ dân phố để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống SXHD tại
địa phương.
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- Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh SXHD sẽ công bố dịch và thành
lập Ban chỉ đạo phòng, chống SXHD các cấp.
- Kích hoạt các đội đáp ứng nhanh tại các tuyến. Duy trì đường dây nóng,
tổ chức trực dịch từ huyện đến cơ sở nhằm thu thập thông tin và báo cáo kịp thời
về tình hình dịch bệnh SXHD trên địa bàn, duy trì hệ thống báo cáo hàng ngày
và đột xuất khi có yêu cầu.
- Tăng cường công tác giám sát chủ động dịch bệnh SXHD nhằm phát
hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh để tiến hành ngay các
biện pháp điều trị và xử lý ổ dịch một cách triệt để, hạn chế tối đa số trường hợp
mắc mới và tử vong.
- Chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư chuyên dùng,
trang thiết bị cần thiết, trang bị phòng hộ cho công tác phòng, chống dịch bệnh
SXHD của huyện cho nhân viên y tế và người tiếp xúc tại cơ sở điều trị, vùng ổ
dịch.
- Chỉ đạo việc thống kê hiện trạng sử dụng trang thiết bị, máy phun tại các
địa phương để có kế hoạch sửa ch a, thay thế phụ tùng hoặc mua mới đảm bảo
cho công tác phòng chống dịch.
2. Công tác chuyên môn, k thuật chủ động phòng, chống dịch
2.1. Giám sát, điều tra, xử lý dịch
- Tổ chức thực hiện công tác giám sát dịch tễ SXHD bao gồm: giám sát
bệnh nhân, điều tra ca bệnh, chùm ca bệnh, ổ dịch SXHD tại cộng đồng và các
cơ sở khám ch a bệnh; khoanh vùng, xử lý đặc hiệu, triệt để các ổ dịch trong
vòng 48 giờ theo quy định.
- Giám sát điều tra véc tơ truyền bệnh SXHD tại các khu vực nguy cơ cao,
các xã trọng điểm, các ổ dịch SXHD trước và sau khi thực hiện các hoạt động
phòng, chống SXHD như vệ sinh môi diệt lăng quăng bọ gậy, phun hóa chất diệt
muỗi truyền bệnh.
- Tổ chức phun hóa chất diệt muỗi chủ động tại các khu vực có yếu tố
nguy cơ cao theo quy định. Tổ chức phun hóa chất xử lý ổ dịch SXHD diện hẹp
là các ổ dịch nhỏ bán kính (200m), diện rộng (quy mô thôn, làng) không để dịch
bùng phát, lan rộng. Đồng thời, kết hợp tăng cường chiến dịch vệ sinh môi
trường - diệt lăng quăng/bọ gậy tại các ổ dịch.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hỗ trợ chuyên môn k thuật
trong hoạt động phòng, chống dịch bệnh SXHD tại các tuyến.
- Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, chỉ đạo tuyến cơ sở triển khai các
biện pháp đáp ứng phù hợp với tình hình dịch bệnh SXHD trên địa bàn. Phê
bình, chấn chỉnh kịp thời các địa phương đáp ứng chậm, muộn, thiếu phối hợp
trong việc phòng, chống dịch bệnh SXHD để dịch bệnh lan rộng trong cộng
đồng.
- Tổ chức điều tra xác minh dịch, điều tra dịch tễ, giám sát các ổ dịch cũ
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có nguy cơ tiềm ẩn bùng phát dịch tại địa phương. Đưa ra các dự báo và đề xuất
các biện pháp triển khai phòng, chống dịch cụ thể, kịp thời.
- Tổ chức đánh giá nguy cơ, đánh giá rút kinh nghiệm thực tiễn công tác
chống dịch. Thường xuyên cập nhật các tài liệu chuyên môn trong giám sát,
chẩn đoán, xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo các biện
pháp chống dịch phù hợp với đặc điểm dịch bệnh. Thực hiện nghiêm chế độ báo
cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo Thông tư 54/2015/TT-BYT.
- Giám sát huyết thanh, vi rút cho bệnh nhân tại các bệnh viện, các cơ sở
điều trị, cộng đồng để chẩn đoán xác định ca bệnh.
2.2. Giám sát trọng điểm
- Huyện chọn 1 xã để giám sát trọng điểm.
- Tiến hành giám sát véc tơ định kỳ hàng tháng tại các xã trọng điểm,
đánh giá nguy cơ.
- Giám sát huyết thanh thường xuyên hàng tuần nếu có có bệnh nhân tại
xã trọng điểm để làm định týp vi rút lưu hành.
2.3. Đào tạo, tập huấn
Chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn hướng dẫn chuyên môn k
thuật về công tác điều tra, giám sát, khoanh vùng và xử lý dịch bệnh, các biện
pháp cần triển khai trong phòng, chống dịch bệnh SXHD; công tác lấy mẫu triển
khai xét nghiệm, điều trị trong phòng, chống bệnh SXHD cho cán bộ y tế các
tuyến.
2.4. Công tác điều trị
- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về chẩn đoán, điều trị, chăm sóc
bệnh nhân SXHD. Kiện toàn các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ địa
phương cấp cứu, điều trị bệnh nhân khi có yêu cầu.
- Các cơ sở khám, ch a bệnh tổ chức thu dung bệnh nhân, tổ chức khám,
xét nghiệm để chẩn đoán, phân loại, phân độ và cấp cứu, điều trị bệnh nhân kịp
thời theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hạn chế tối đa trường hợp tử vong. Thường
xuyên rà soát, cập nhật các phác đồ, hướng dẫn mới của Bộ Y tế để tổ chức cấp
cứu, điều trị bệnh nhân SXHD phù hợp.
2.5. Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng về bệnh
SXHD: triệu chứng, nguyên nhân, đường lây truyền, đối tượng cảm nhiễm và
các biện pháp phòng, chống, nh ng hậu quả và thiệt hại nặng nề do bệnh để lại
để mọi người dân có thể hiểu và chủ động tham gia phòng, chống.
- Đa dạng hóa các hình thức và ngôn ng truyền thông để chuyển tải đầy
đủ hiệu quả các thông điệp truyền thông đến mọi tầng lớp, thành phần dân cư
như: tổ chức tọa đàm về phòng, chống dịch bệnh SXHD, phát sóng rộng rãi trên
Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện và các xã, thị trấn; qua pano, tờ rơi, tờ
gấp và tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng; truyền thông trên mạng xã hội. Nội
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dung và phương pháp tuyên truyền phải phong phú, ngắn gọn, cụ thể, xúc tích,
hấp dẫn và phù hợp với đặc điểm của từng địa phương để mọi người dân dễ tiếp
thu và thực hiện, chú trọng tuyên truyền nh ng biện pháp phòng, chống dịch
bệnh SXHD.
- Thông tin kịp thời, chính xác diễn biến dịch bệnh cũng như các hoạt
động phòng, chống dịch của tỉnh để nhân dân chủ động áp dụng các biện pháp
phòng dịch bệnh SXHD nhưng không gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người
dân.
- Thực hiện truyền thông về nguy cơ, phòng, chống dịch bệnh SXHD cho
các đối tượng lãnh đạo, quản lý, chức sắc tôn giáo, người tham gia trực tiếp
phòng, chống dịch và toàn thể người dân trong cộng đồng.
2.6. Công tác hậu cần
- Kiểm tra, rà soát, bổ sung, sửa ch a trang thiết bị, vật tư, hóa chất,
phương tiện, kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch tại các tuyến để chủ
động kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống khi có dịch bệnh SXHD
xảy ra. Các cơ sở khám ch a bệnh chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị,
giường bệnh sẵn sàng tổ chức tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân.
- Bảo đảm thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống dịch
bệnh. Đồng thời, điều phối hỗ trợ nhân lực, cử các đội RRT (đội phản ứng
nhanh) tuyến huyện hỗ trợ các địa phương xử lý ổ dịch khi cần thiết.
- Chủ động chuẩn bị phương án mở rộng cơ sở điều trị, huy động nguồn
lực bệnh viện, bổ sung kế hoạch thu dung điều trị để kịp thời ứng phó khi dịch
bệnh bùng phát lan rộng.
- Căn cứ vào dự báo tình hình diễn biến dịch bệnh, tiếp tục bổ sung kinh
phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống
dịch đề phòng dịch bùng phát trên diện rộng.
- Thực hiện chính sách hỗ trợ cho các cán bộ y tế thực hiện công tác điều
tra, xác minh ổ dịch, thường trực phòng, chống dịch và cán bộ thực hiện thu
dung, điều trị, chăm sóc bệnh nhân.
- Đối với các xã, thị trấn: Bổ sung lực lượng cộng tác viên, tình nguyện
viên để tham gia, triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh SXHD trên địa
bàn.
2.7. Công tác thống kê, báo cáo
Thực hiện thống kê báo cáo theo Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày
28/12/2015 của Bộ Y tế về Hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo dịch
bệnh truyền nhiễm. Thực báo cáo giấy theo Gmail công vụ của đơn vị.
VII. KINH PHÍ
Kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết từ nguồn
ngân sách địa phương, kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số và các
nguồn hợp pháp khác.
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VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung tâm Y tế huyện.
- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai các hoạt động
phòng, chống SXHD trên địa bàn huyện; hướng dẫn, chỉ đạo Trạm Y tế các xã,
thị trấn chuẩn bị nguồn lực, sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra.
- Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND tham mưu cho Ủy ban nhân dân
huyện xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống
SXHD năm 2022 tại địa phương.
- Trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện điều tra và xử lý ổ dịch SXHD
theo đúng Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh SXHD của Bộ Y tế.
- Tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể
địa phương phối hợp với ngành Y tế tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường
diệt lăng quăng, bọ gậy phòng, chống SXHD tại địa phương.
- Giám sát bệnh nhân, giám sát véc tơ, thu thập mẫu bệnh phẩm và thực
hiện xét nghiệm.
- Tổ chức thực hiện giám sát thường xuyên và giám sát trọng điểm của
huyện.
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ y tế tuyến xã
trong việc triển khai xử lý ổ dịch SXHD.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các
biện pháp phòng, chống SXHD trên địa bàn huyện.
- Thực hiện chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm theo
đúng quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế
về việc hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền
nhiễm.
2. Đề nghị các phòng, ban, ngành, địa phương phối hợp với Ngành Y
tế trong các hoạt động phòng, chống SXHD.
2.1. Phòng Tài chính – Kế hoạch.
- Phối hợp với Trung tâm Y tế tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí để
đáp ứng nhu cầu triển khai công tác phòng, chống SXHD trên địa bàn huyện. Bố
trí nguồn kinh phí dự phòng khi dịch bệnh xảy ra diện trên địa bàn huyện.
- Hỗ trợ hướng dẫn chi các nội dung, hoạt động của chương trình đúng
định mức, đúng theo quy định của Pháp luật.
- Trường hợp dịch bệnh lây lan và bùng phát trong cộng đồng, phòng Tài
chính – Kế hoạch sẽ phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham mưu Uỷ ban nhân
dân huyện xem xét bổ sung kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh thực hiện theo quy
định.
2.2. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và
Thể thao huyện.
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Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế thông tin đầy đủ, kịp thời về các biện
pháp phòng, chống SXHD; chú trọng tuyên truyền vào giờ cao điểm tình hình
dịch bệnh tại địa phương, 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 SXHD.
2.3. Công an huyện.
Xử lý nghiêm nh ng trường hợp 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 SXHD trên địa bàn huyện. Chỉ đạo Công an các xã phối hợp chặt
chẽ với chính quyền địa phương và trạm Y tế các xã, thị trấn trong công tác
phòng, chống SXHD.
2.4. Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Phối hợp với ngành Y tế triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng,
chống SXHD, đặc biệt là huy động cán bộ, 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 gia đình và cộng đồng.
- Thực hiện tốt công tác y tế trường học (quản lý, chăm sóc sức khỏe học
sinh). Thông tin kịp thời về trường hợp học sinh nghi ngờ/mắc bệnh SXHD cho
ngành Y tế để phối hợp xử lý.
- Tuyên truyền cho học sinh, sinh viên, giáo viên nhà trường về các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh SXHD; khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia
vào các hoạt động phòng, chống dịch tại gia đình và cộng đồng. Phổ biến kiến
thức phòng, chống dịch bệnh trên bảng tin của các trường học.
2.5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống SXHD tại địa phương.
- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn triển khai các hoạt động chuyên môn,
nội dung Cam kết vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy phòng, chống
SXHD không để dịch bùng phát, lây lan trong cộng đồng.
- Nghiêm túc kiểm tra, giám sát và 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 SXHD.
- Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ công tác truyền thông phòng, chống SXHD,
Chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy phòng, chống dịch bệnh
trên địa bàn. Triển khai các hoạt động tuyên truyền phù hợp để người dân hưởng
ứng tích cực các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng. Phát động
phong trào hộ gia đình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, gia đình học
sinh triệt để không có lăng quăng/bọ gậy và làm gương vận động các hộ gia đình
trong xóm, thôn hưởng ứng phòng, chống dịch bệnh SXHD.
- Tổ chức và thành lập các Tổ công tác cộng đồng phòng, chống SXHD
tại các thôn, làng, tổ dân phố cùng các ban ngành, đoàn thể địa phương nhắc
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nhở, tuyên truyền, vận động và cùng hộ gia đình thực hiện diệt lăng quăng/bọ
gậy hiệu quả.
- Thường xuyên tổ chức công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch
bệnh SXHD định kỳ và đột xuất. Đặc biệt, tổ chức kiểm tra, đánh giá Chiến dịch
vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy tại các thôn/làng/tổ dân phố/hộ gia
đình (đây chính là đối tượng đích của Chiến dịch).
- 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 và Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Chú ý xử lý triệt để,
nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình có lốp
xe, vật dụng chứa nước có chứa ổ lăng quăng/bọ gậy.
Trên đây là Kế hoạch phòng chống SXHD năm 2022 trên địa bàn huyện
Chư Prông. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể
và tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Y tế (Để báo cáo);
- Trung tâm KSBT tỉnh (Để phối hợp);
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PHÒNG, CHỐNGT. UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị của huyện (Để phối hợp);
- UBND các xã, thị trấn (Để phối hợp);
- TTYT huyện (Để thực hiện);
- Lưu VT, YT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ksor Việt

