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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống
sốt xuất huyết lần thứ 12 (15/6/2022) trên địa bàn
phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn
Thực hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND, ngày 01/06/2022 của Ủy ban nhân
dân thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng
ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 12 (15/6/2022) trên địa bàn
thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn.
Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thị Minh Khai xây dựng kế hoạch tổ chức
các hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 12
(15/6/2022) trên địa bàn Phường Nguyễn Thị Minh Khai như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Huy động các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, người dân và toàn xã
hội tham gia thực hiện quyết liệt các biện pháp diệt muỗi, diệt loăng quăng để
phòng chống bệnh sốt xuất huyết.
- Chủ động giám sát dịch tễ, phát hiện sớm ca bệnh sốt xuất huyết, khống chế
kịp thời dịch bệnh xảy ra.
2. Mục tiêu cụ thể
- 100% các tổ dân phố trên địa bàn phường tổ chức các hoạt động hưởng
ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 12 (15/6/2022).
- 100% ca bệnh sốt xuất huyết được giám sát, điều tra, xử lý và báo cáo kịp
thời theo quy định.
- 100% bệnh nhân sốt xuất huyết được chẩn đoán, điều trị hiệu quả. Không
để xảy ra tử vong do sốt xuất huyết trên địa bàn.
II. GIẢI PHÁP
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
- Ủy ban nhân dân ban hành kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng
ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 12 (15/6/2022) và triển khai các
hoạt động thiết thực nhằm truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết trước mùa dịch.
- Chỉ đạo triển khai các hoạt động chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết
trên địa bàn; tăng cường hoạt động giám sát phát hiện sớm ca bệnh mắc sốt xuất
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huyết để kịp thời hạn chế lây lan dịch bệnh. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc về
công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.
2. Công tác chuyên môn kỹ thuật
- Chỉ đạo trạm Y té phường thực hiện chẩn đoán và điều trị bệnh nhân sốt
xuất huyết theo Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22/8/2019 của Bộ Y tế về việc
hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sốt xuất huyết Dengue; Quyết định số
3711/QĐ-BYT ngày 19/9/2014 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giám sát và phòng,
chống bệnh sốt xuất huyết Dengue.
- Tổ chức tư vấn, hướng dẫn giám sát, điều tra, xử lý ổ dịch, truyền vận động
người dân thực hiện vệ sinh môi trường phòng, chống sốt xuất huyết cho nhân dân
- Thực hiện giám sát chặt chẽ bệnh sốt xuất huyết đến tận tổ dân phố, hộ gia
đình, nhất là các trường hợp đi về từ vùng có dịch, hướng dẫn họ cách theo dõi,
phát hiện và khai báo với cơ sở y tế nếu có biểu hiện bệnh. Khi phát hiện ca nghi
ngờ mắc bệnh phải tiến hành điều tra, xử lý dịch theo quy định của Bộ Y tế.
- Chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, hóa chất, vật tư, phương tiện phòng, chống
dịch tại tuyến tỉnh để điều phối, cung cấp cho các đơn vị theo diễn biến cụ thể của
từng địa bàn.
- Củng cố đội cơ động phòng, chống dịch các tuyến, thường xuyên diễn tập,
vận hành trang thiết bị, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có dịch xảy ra.
- Thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo ca bệnh truyền nhiễm đầy đủ,
chính xác, kịp thời theo quy định.
3. Công tác truyền thông phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh sốt xuất huyết trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Tổ chức đợt cao điểm về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại cộng
đồng nhân ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết hàng năm. Tập trung tại
những địa bàn có nguy cơ cao, nơi sinh hoạt tập trung như trường học, khu công
nghiệp, công trường lao động.v.v.. Vận động nhân dân thực hiện phong trào toàn
dân thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom, hủy các dụng cụ phế thải xung quanh
nhà có đọng nước, diệt lăng quăng (bọ gậy) tại nơi ở, nơi làm việc, trường học và
cộng đồng.
- Lồng ghép các hoạt động truyền thông phòng chống sốt xuất huyết với vệ
sinh môi trường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trạm Y tế phường
- Trạm Y tế phường phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể thực hiện tuyên
truyền, hướng dẫn cho người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
sốt xuất huyết tại cộng đồng: Tổ chức các đợt diệt muỗi, lăng quăng (bọ gậy) ít
nhất 1 lần/tuần, thu gom, hủy các vật dụng phế thải xung quanh nhà như chai lọ vỡ,

3
ống bơ, vỏ đồ hộp, lốp xe...có đọng nước; lật úp các dụng cụ chứa nước khi không
dùng đến, thay nước, thau rửa chum, vại, bể chứa nước hàng tuần.
- Thực hiện tốt công tác giám sát, phát hiện sớm ca bệnh sốt xuất huyết, triển
khai các biện pháp xử lý kịp thời, đặc biệt các trường hợp từ vùng có dịch trở về
địa phương để hướng dẫn họ cách theo dõi, phát hiện và khai báo với cơ sở y tế khi
có biểu hiện bệnh.
- Tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, không để xảy ra các trường
hợp tử vong do sốt xuất huyết.
2. Các trường học
Phối hợp với trạm Y tế tổ chức các buổi truyền thông lồng ghép cho học sinh
tại các trường học về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và tổ
chức các hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết trong
trường học như: vệ sinh môi trường; tổ chức chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng (bọ
gậy) tại trường học và gia đình; báo cáo kịp thời khi có ca nghi mắc bệnh sốt xuất
huyết tại các trường học cho cơ sở y tế để phối hợp xử lý...
3. Các tổ dân phố: Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi
trường; tổ chức chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng (bọ gậy) tại đường ngõ và gia
đình; báo cáo kịp thời khi có ca nghi mắc bệnh sốt xuất huyết tại các tổ cho trạm y
tế để phối hợp xử lý...
3. Các tổ chức, đoàn thể Phường
Theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động và tích cực phối hợp với Trạm Y tế,
chính quyền địa phương các tổ tham gia công tác tuyên truyền, vận động, hưởng
ứng các chiến dịch vệ sinh môi trường và các hoạt động phòng, chống dịch bệnh
sốt xuất huyết trên địa bàn.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng
chống sốt xuất huyết lần thứ 12 (15/6/2022) trên địa bàn phường Nguyễn Thị Minh
Khai, đề nghị trạm Y tế , các tổ dân phố, trường học và các tổ chức đoàn thể tổ
chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử
- UBND TP Bắc Kạn;
- Trung tâm y tế thành phố;
- Đảng Ủy –HĐND
-Trạm Y tế, các trường học (Thực hiện)
- Các tổ chức, đoàn thểphường;(Thực hiện)
Gửi bản giấy:
- Lưu: VT, TYT.
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