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KẾ HOẠCH
Phát động chiến dịch “Tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy

 để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết” trên địa bàn toàn huyện năm 2022.
 

Phần I
TÌNH HÌNH DỊCH DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE
1. Tình hình dịch bệnh
Bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) thuộc nhóm B là bệnh truyền nhiễm  

cấp tính do muỗi truyền. Bệnh không lây truyền trực tiếp từ người sang người, 
bệnh do muỗi có mang vi rút Dengue truyền sang qua vết đốt. 

Tại Việt Nam, bệnh sốt xuất huyết lưu hành ở hầu hết các tỉnh, thành phố 
và thường tăng cao vào các tháng mùa mưa. Trong những tuần gần đây đã ghi 
nhận số ca mắc tập trung tại một số tỉnh, khu vực miền Nam, miền Trung. Hiện 
nay, tình hình dịch sốt xuất huyết tại khu vực miền Bắc cũng đang diễn biến hết 
sức phức tạp. Riêng năm 2022 tính từ đầu năm đến nay đã có gần 63 nghìn 
trường hợp mắc trong đó nhiều trường hợp nặng phải nhập viện và có 29 trường 
hợp tử vong.

Tại Hải Dương, theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 
tính đến ngày 25/6/2022 toàn tỉnh đã ghi nhận 19 trường hợp Sốt xuất huyết 
Dengue (SXHD), (17 trường hợp ngoại lai, 02 trường hợp nội địa) không có 
trường hợp nào biến chứng nặng hoặc tử vong.

Tại huyện Gia Lộc, tính đến ngày 25/6/2022 ghi nhận 03 trường hợp mắc 
(01 trường hợp ngoại lai và 02 trường hợp nội địa), trong đó 02 trường hợp điều 
trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và 01 trường hợp điều trị tại Trung tâm Y tế 
huyện, không có trường hợp nào biến chứng nặng hoặc tử vong.

2. Nhận định và dự báo tình hình dịch bệnh trong thời gian tới
Thời tiết hiện nay đang là thời điểm thuận lợi cho sự phát triển và gia tăng 

mật độ muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết, nguy cơ số mắc tiếp tục gia tăng trong 
thời gian tới nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch. 

Phần II
NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao ý thức và thay đổi hành vi của cộng đồng về vệ sinh môi trường và 

thực hiện các biện pháp diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy để phòng, chống sốt xuất huyết.
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- Huy động sự tham gia của các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính 
trị - xã hội, từng hộ gia đình để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

2. Yêu cầu
100% xã, thị trấn, các cơ quan, xí nghiệp, trường học đóng trên địa bàn 

toàn huyện tổ chức tuyên truyền và triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, 
thu gom rác thải, phế thải, diệt lăng quăng, bọ gậy.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ
1. Công tác tổ chức chỉ đạo
- Xây dựng, triển khai kế hoạch phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi 

trường, diệt lăng quăng, bọ gậy để phòng chống sốt xuất huyết.
- Giao Ban chỉ đạo phòng chống dịch nguy hiểm ở người tổ chức họp Ban 

chỉ đạo, triển khai kế hoạch phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, thu 
gom rác thải, phế thải, diệt lăng quăng, bọ gậy để phòng, chống sốt xuất huyết.  
Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch.

2. Công tác tuyên truyền
- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như  tuyên truyền trên đài truyền 

thanh huyện, xã, thị trấn, tờ rơi, poster, các trang mạng xã hội (zalo, facebook)… 
về nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết, các biện pháp phòng tránh và thông tin về 
hoạt động phòng, chống dịch để người dân cùng chủ động phối hợp.

- Tổ chức xe loa cổ động chiến dịch nhằm thông tin rộng rãi đến từng 
người dân trên địa bàn tham gia vệ sinh môi trường, loại trừ nơi sinh sản của 
muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy nơi ở, khu phố, nơi làm việc, trường học...

3. Tổ chức phát động Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng 
quăng, bọ gậy để phòng, chống dịch sốt xuất huyết

- Huy động các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội, trường 
học đóng trên địa bàn huyện thực hiện dọn vệ sinh môi trường nơi làm việc, 
trường học, để hạn chế nơi trú ngụ của muỗi và diệt lăng quăng, bọ gậy.

- Tổ chức vận động người dân thực hiện các biện pháp diệt muỗi, lăng 
quăng, bọ gậy để phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết: thả cá diệt lăng quăng, 
bọ gậy; lật úp các dụng cụ chứa nước không dùng đến; thay nước bình hoa; loại 
bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như 
chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh chum vại vỡ, lốp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá, các 
dụng cụ chứa nước phải có nắp đậy,... và phát tờ rơi khuyến cáo phòng, chống 
bệnh sốt xuất huyết tại các xã, thị trấn.

4. Công tác phối hợp liên ngành
- Các cấp chính quyền trực tiếp chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban 

ngành, đoàn thể của huyện, xã phối hợp với ngành y tế triển khai chiến dịch tổng 
vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết 
tại địa bàn mình quản lý.
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- Phòng giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với Trung tâm Y tế và trạm y tế 
xã, thị trấn huy động giáo viên, học sinh tại các trường học ở địa phương tham gia 
chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy tại các trường học và tại 
cộng đồng.

- Phòng Y tế phối hợp với lực lượng quân đội, các cơ quan, ban, ngành, đoàn 
thể đóng trên địa bàn tham gia chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, 
phế thải, diệt lăng quăng, bọ gậy.

5. Công tác kiểm tra, giám sát 
Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc 

triển khai thực hiện chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phế thải để 
diệt lăng quăng, bọ gậy trên địa bàn.

6. Thời gian tổ chức phát động chiến dịch
UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh nguy 

hiểm ở người xã, thị trấn chọn ngày thứ 7 hoặc Chủ nhật để tổ chức tổng vệ sinh 
diệt lăng quăng, bọ gậy và duy trì hoạt động này cho đến hết tháng 11/2022, bắt 
đầu từ ngày 26/6/2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung tâm Y tế và Phòng Y tế huyện
- Tham mưu cho UBND huyện xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch 

phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường diệt lăng quăng, bọ gậy phòng, chống 
sốt xuất huyết trong toàn huyện; chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn;

- Cung cấp tài liệu, tờ rơi, Poster, bài tuyên truyền,... phòng chống SXHD.
- Chỉ đạo trạm y tế xã, thị trấn tham mưu với Ban chỉ đạo các xã, thị trấn xây 

dựng kế hoạch Tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy để phòng, 
chống bệnh sốt xuất huyết” trên địa bàn.

- Tổ chức tập huấn chuyên môn về phòng chống sốt xuất huyết cho các cơ 
sở y tế đóng trên địa bàn.

- Tổ chức thu dung điều trị, lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân nghi ngờ 
mắc SXHD gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xác định nguyên nhân để có 
biện pháp khoanh vùng dập dịch kịp thời khi dịch bệnh SXHD phát sinh.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch triển 

khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường tại đơn vị mình, đồng thời huy động 
giáo viên, học sinh các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên tham gia tích cực vào chiến dịch diệt lăng 
quăng, bọ gậy tại gia đình và cộng đồng dân cư theo hướng dẫn của ngành y tế. 

3. Phòng Văn hóa thông tin - Đài truyền thanh huyện
- Phối hợp với ngành Y tế thường xuyên tổ chức tuyên truyền về các biện 
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pháp phòng, chống dịch Sốt xuất huyết để người dân nhận thức đúng, đủ về 
nguy cơ và tác hại của dịch Sốt xuất huyết nhằm tự bảo vệ sức khỏe cho bản 
thân, gia đình và cộng đồng; Thông tin phải nhanh, đúng, kịp thời, chính xác

- Tăng cường thời lượng phát sóng trên Đài truyền thanh và các phương 
tiện thông tin đại chúng về biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết. Đặc biệt 
thông tin tuyên truyền về chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, 
bọ gậy để phòng, chống sốt xuất huyết do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các 
cấp phát động, để người dân hiểu và hưởng ứng. 

- Chỉ đạo Đài truyền thanh các xã, thị trấn tăng thời lượng phát sóng tuyên 
truyền các tin bài về phòng chống dịch bệnh SXHD.

4. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ chí Minh huyện
Chỉ đạo Đoàn thanh niên các xã, thị trấn làm nòng cốt xây dựng kế hoạch 

phối hợp với y tế cùng cấp, các trường học tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi 
trường, diệt lăng quăng, bọ gậy để phòng chống sốt xuất huyết trong địa bàn.

5. Các phòng, ban, ngành và tổ chức các đoàn thể xã hội có liên quan
Hưởng ứng và huy động cán bộ, nhân viên tham gia chiến dịch “Tổng vệ 

sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy để phòng, chống sốt xuất huyết” tại đơn vị 
và địa bàn dân cư nơi sinh sống do địa phương phát động.

6. UBND các xã, thị trấn
- Xây dựng và triển khai chiến dịch “Tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng 

quăng, bọ gậy để phòng, chống sốt xuất huyết” trên địa bàn.
- Huy động các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch tại địa phương 

đạt hiệu quả.
Căn cứ Kế hoạch “Tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy để 

phòng, chống sốt xuất huyết” của UBND huyện Gia Lộc, các cơ quan, ban, 
ngành, đoàn thể, địa phương trong toàn huyện khẩn trương xây dựng, tổ chức 
triển khai thực hiện Kế hoạch của đơn vị mình.

Trên đây là kế hoạch phát động chiến dịch “Tổng vệ sinh môi trường, diệt 
lăng quăng, bọ gậy để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết” trên địa bàn huyện Gia 
Lộc năm 2022./.

Nơi nhận:
- Thường trực: huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện;
- Thành viên BCĐ PC dịch trên người huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TTYT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tuyên
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