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      ỦY BAN NHÂN DÂN  

             XÃ VĨNH LẠI 
 

        Số: 11 / KH - UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

    Vĩnh Lại, ngày  23  tháng 02  năm 2023  

 
KẾ HOẠCH 

Phòng, chống bệnh sốt xuất huyết  Dengue 

trên địa bàn xã Vĩnh Lại năm 2023 
 

 Thực hiện quyết định số 18/KH-TTYT Lâm Thao ngày 05/01/2023 của Giám 

đốc TTYT Huyện Lâm Thao v/v triển khai kế hoạch phòng, chống bệnh sốt xuất 

huyết Dengue năm 2023 

 UBND xã Vĩnh Lại xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh sốt xuất huyết 

Dengue năm 2023 với các nội dung  cụ thể như sau: 

           I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. 

           1. Mục tiêu chung. 

   - Giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn xã, hạn 

chế tối đa ca mắc, không để dịch lớn xảy ra, không để tử vong do sốt xuất huyết 

          2. Mục tiêu cụ thể 

   - Kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên người, sẵn sàng ứng phó 

khi tình huống sảy ra 

   - Thực hiện các biện pháp đồng bộ phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch 

bệnh  thuộc nhóm A và các bệnh dịch nguy hiểm khác 

    - Khống chế ngăn ngừa không để dịch bệnh xẩy ra và lan rộng, nhằm đảm bảo 

sức khỏe, tính mạng cho nhân dân trên địa bàn. 

   - Phát động 100% cơ quan, đơn vị, trường học và toàn thể nhân dân trên địa 

bàn xã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh  

   - Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các ca bệnh truyền nhiễm, dịch, ổ dịch để 

có biện pháp điều trị và chống dịch kịp thời không để dịch lây lan. 

   - Thực hiện vệ sinh môi trường, an toàn về sinh thực phẩm để phòng, chống 

 dịch. 

   - Chủ động sẵng sàng nhân lực vật tư hóa chất, thuốc, trang thiết bị phục vụ 

công tác phòng, chống dịch bệnh. 
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          II. NỘI DUNG. 

          1. Công tác tổ chức chỉ đạo. 

        - Kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của xã gôm trưởng các ban 

nghành đoàn thể.trong xã  

       - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo 

        - Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh phù hợp với tình hình thực tế ở địa 

phương. 

        - Ban hành các văn bản chỉ đạo việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh 

tới các ban, ngành đoàn thể trong xã. 

         2. Công tác tuyên truyền. 

         - Tuyên truyền giáo dục về phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

 - Đài truyền thanh xã có nhiệm vụ thu thập thông tin về bệnh sốt xuất huyết 

Dengue để tuyên truyền, phát các bản tin y tế , bệnh sốt xuất huyết thường xuyên và 

theo yêu của ban chỉ đạo 

        - Thực hiện tuyên truyền các biện pháp nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong 

cộng đồng. 

       - Lồng ghép việc tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, bệnh sốt xuất huyết 

Dengue với công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế và tư vấn tại hộ gia đình. 

         - Phát động chiến dịch vệ sinh phòng, chống dịch bệnh kết hợp tổ chức các 

chiến dịch tuyên truyền khác như hưởng ứng tuần lễ nước sạch và VSMT, tháng hành 

động VSATTP ngày thế giới rửa tay bằng xà phòng.v v 

        3. Công tác chuyên môn kỹ thuật. 

        - Tổ chức tập huấn bổ sung kiến thức, cho thành viên BCĐ đội phòng chống dịch 

cơ động cán bộ trạm và y tế thôn thiết lập hệ thống giám sát bệnh dịch chắt chẽ từ xã 

 đến thôn xóm. 

         - Thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực và báo cáo dịch theo quy định của 

Bộ Y tế. 

        - Thực hiện đúng quy chế cách ly, xử lý chống lây chéo theo quy định chuyên 

môn. 

         4. Công tác kiểm tra, giám sát 
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         - Thiết lập hệ thống giám sát từ BCĐ => Trạm Y tế => các khu dân cư báo cáo 

kip thời khi có dịch xẩy ra. 

         - Giám sát thường xuyên tại trạm ytế các phòng khám tư nhân trên địa ban và tại 

cộng đồng 

         - Kiểm tra giám sát công tác thông tin, tuyên truyền và báo cáo tình hình dịch 

bệnh. 

         5. Công tác vệ sinh môi trường an toàn vệ sinh thực phẩm. 

         - Quản lý các cơ sở kinh doanh thực phẩm, các cơ sở giết mổ gia sức gia cầm. 

Phối hợp và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo VSATTP tại các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, bếp 

ăn. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành pháp lệnh VSATTP. 

         - Phát động nhân dân thường  xuyên tổng vệ sinh trong gia đình, thực hiện tổng 

vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm để không cho 

muỗi sinh sôi , nảy nở,thu gom xử lý rác thải, diệt ruồi muỗi côn trùng. Không vứt 

xác xúc vật ra đường, không xử dụng phân tươi bón ruộng.. 

- Thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh nguồn nước, chỉ sử dụng nước đã 

khử khuẩn và 100 % hộ gia đình sử dụng nước đun sôi để uống.                                      

6. Công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư hóa chất, thuốc trang thiết bị. 

        Thành lập đội các cứu cơ động, thành lập cơ số thuốc, hóa chất, phương tiện, 

sẵn sàng khi có dịch xẩy ra. Thường trực 24/24h khi có dịch xẩy ra. 

        7. Chế độ báo cáo. 

        - Thực hiện báo cáo theo thông tư số 48/2010/TT-BYT ngày 31/12/2010 của Bộ 

Y tế. Khi phát hiện có dịch  trạm y tế xã báo cáo nhanh bằng điện thoại về ban chỉ đạo 

phòng chống dịch bệnh của Huyện, sau đó báo cáo bằng văn bản trong vòng 24h về 

UBND huyện Lâm Thao theo quy định. 

         III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

         1. Ban chỉ đạo. 

         - Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh Sốt xuất huyết Dengue 

phân công nhiệm vụ các thành viên. 

        - Chỉ đạo các ban nghành đoàn thể xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh Sốt 

xuất huyết Dengue  của nghành mình cho phù hợp 
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       - Thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch của trạm y tế và các 

ban ngành đoàn thể. 

         2. Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc  

          Là cơ quan chỉ đạo quan trọng trong công tác tuyên truyền đến tận người dân, 

đến tận cơ sở 

          Chí đạo đến trưởng ban mặt trận khu dân cư , tổ chức tập huấn công tác phòng 

chống bệnh  sốt xuất huyết Dengue ở cơ sở 

          Phối hợp với các ban nghành đoàn thể trong công tác phòng chống dịch bệnh 

         3. Trạm y tế xã 

         - Tham mưu cho UBND xã  kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, 

phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên 

          - Xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue, kiện toàn đội 

cấp cứu cơ động của trạm y tế. Tập huấn chuyên môn cho BCĐ cán bộ trạm, nhân 

viên y tế thôn.  

         - Viết bài tuyên truyền chống bệnh sốt xuất huyết, Ebola gửi đài truyền thanh xã 

phát 

        - Viết bài tuyên truyền chống dịch bệnh VSATTP, VSMT, xử dụng nhà tiêu 

hợp vệ sinh,  phát trên hệ thống loa truyền thanh xã 

         - Chuẩn bị cơ số thuốc hóa chất vật tư trang thiết bị sẵn sàng khi có dịch xẩy ra. 

Tổ chức thường trực 24/24h  

        4. Hội phụ nữ - Đoàn thanh niên 

         - Đây là lực lượng xung kích trong mặt trận phòng chống dịch bệnh của xã. 

Hội phụ nữ - đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch phòng chống  bệnh sốt xuất huyết 

của nghành mình, triển khai đến hội phụ xóm và chi đoàn thanh niên tại cơ sở 

         - Sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ khi có lệnh của ban chỉ đạo 

       5. Đài truyền thanh xã. 

        - Phát các bài tuyên truyền và các thông điệp tuyên truyền về công tác phòng 

chống dịch bệnh, bệnh sốt xuất huyết theo yêu cầu của BCĐ  và trạm y tế . 

       6. Các nhà trường.     

         - Tăng cường công tác truyền thông GDSK tại nhà trường giám sát phát hiện các 

ca bệnh truyễm nhiễm báo cáo kịp thời cho trạm ytế. 
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          - Hiệu trưởng các nhà trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể , triển 

khai cho toàn thể giáo viên học sinh và chịu trách nhiệm trước ban chỉ đạo   

        7. Tổ thú y. 

        - Giám sát phát hiện các bệnh dịch lây từ gia súc gia cầm sang người báo cáo 

kip thời BCĐ  tổ chức tiêm phòng phun thuốc khử trùng tiêu độc. sử lý gia súc gia 

cầm khi bị bệnh đúng quy định.  

        8. Ban tài chính xã: Chủ động kinh phi hỗ trợ phòng chống dịch khi có dịch xẩy 

ra. 

       9. Các ban nghành đoàn thể. 

       - Căn cứ chức năng nhiệm được phân công xây dựng kế hoạch phối hợp các ban 

nghành thực hiện chỉ đạo các thành viên thuộc cấp quản lý thực hiện, phối hợp với 

khu dân cư kiểm tra giám sát về công tác phòng chống dịch bệnh. 

         Trên đây là kế hoạch phòng, chống, bệnh sốt xuất huyết Dengue năm 2023 của 

UBND xã Vĩnh Lại đề nghị các cấp các ngành tổ chức thực hiện ./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND Huyện Lâm Thao( B/c); 

- TTYT huyện Lâm Thao( B/c); 

- TYT xã; 

- Lưu: VT. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.  CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Luận 
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