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             Kính gửi: - Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, 

                             - Sở Y tế tỉnh Hải Dương, 

     - Các cơ quan trong khối tuyên truyền tỉnh, 

     - Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 

     - Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. 

 

Hiện nay đang là cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, 

ho gà,... .Số ca mắc liên tục tăng cao tại nhiều tỉnh, thành phố trong những tuần 

gần đây, riêng số ca nhiễm sốt xuất huyết cả nước hơn 70 nghìn ca. Dự báo số 

mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, ho gà ... thời gian tới tiếp tục gia tăng 

và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh. Dịch bệnh COVID-19 đã được khống chế, kiểm soát 

tốt. Tuy nhiên, biến thể phụ của Omicron đã xâm nhập vào nước ta và có khả 

năng lây lan nhanh, có thể làm cho dịch bệnh gia tăng trở lại.  

Tình hình dịch bệnh tại tỉnh Hải Dương năm 2022 tạm tính đến ngày 

30/6/2022 có 26 trường hợp sốt xuất huyết được ghi nhận; bệnh tay - chân- 

miệng ghi nhận 198 trường hợp mắc, tăng 165 trường hợp so với cùng kỳ năm 

2021 (33 trường hợp); ngoài ra các dịch bệnh khác không ghi nhận. 

Căn cứ công văn số 3237- CV/BTGTW, ngày 28/6/2022 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương và sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; nhằm chủ động trong 

việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và tính mạng của người dân, Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy trân trọng đề nghị các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Chính trị - xã hội và các ngành chức năng của 

tỉnh quan tâm tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch 

bệnh, cụ thể như sau: 

1. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu 

địa phương, đơn vị trong việc phòng chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, 

sởi, ho gà, ... không chủ quan, lơ là đối với nguy cơ dịch bệnh; luôn đề cao cảnh 

giác, sẵn sàng phương án, kịch bản cụ thể; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát 

thực hiện phòng chống dịch bệnh tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

2. Ngành Y tế và các địa phương triển khai quyết liệt các hoạt động chuyên 

môn trong phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, ho gà,... 

như: tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ các vật dụng phế thải có 

chứa nước đọng; chỉ đạo các cơ sở điều trị thực hiện việc thu dung, phân tuyến điều 

trị, tăng cường năng lực chẩn đoán, điều trị, hạn chế thấp nhất các trường họp tử 

vong. 
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3. Chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin mũi 4 phòng COVID-19; tiếp 

tục rà soát, cập nhật, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; 

phát động Chiến dịch tiêm chủng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động, đi đầu, gương mẫu trong việc tiêm vắc xin phòng COVID-19; tổ chức 

tổng kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 để đánh giá rút kinh nghiệm; 

chú trọng động viên, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức cá nhân có thành tích 

tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh và công tác y tế; chỉ đạo định 

hướng báo chí, truyền thông thông tin kịp thời về việc triển khai thực hiện 

Chương trình phòng,chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã 

hội đã ban hành; triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, góp phần 

bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự xã hội và tăng cường bảo vệ chăm sóc 

sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 

Việc tuyên truyền thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống dịch 

COVID-19 tiếp tục triển khai theo công văn số 543 – CV/BTGTU của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

4. Chỉ đạo ngành y tế địa phương bảo đảm đầy đủ thuốc, sinh phẩm, vật tư, 

trang thiết bị cho công tác phòng, chống dịch và khám bệnh, chữa bệnh trên địa 

bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát và có biện pháp cụ thể giao cho thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, thiếu 

hóa chất và vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh và phòng chống dịch 

bệnh; tăng cường đầu tư, bố trí ngân sách để phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở; 

đẩy mạnh việc giải ngân vốn thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế- xã 

hội lĩnh vực y tế khi được phê duyệt đầu tư. 

5. Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tham mưu cho cấp ủy 

trong chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay 

chân miệng, sởi, ho gà,...; chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các ban 

ngành liên quan tuyên truyên sâu rộng đến mọi người dân thực hiện phong trào 

vệ sinh phòng dịch, vệ sinh yêu nước; về các biện pháp phòng chống sốt xuất 

huyết, tay chân miệng, sởi, ho gà,... Kịp thời cung cấp các thông tin cho các cơ 

quan báo chí, truyền thông, định hướng công tác tuyên truyền về phòng, chống 

dịch bệnh nhất là dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, ho gà, ... 

Đề nghị các đồng chí quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo); 

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Trang TTĐT của Ban; 

- Lưu. 

 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Phúc 



3 

 

  

 


		2022-07-12T10:30:23+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Quang Phúc<Truongban@Bantg> đã ký lên văn bản này!




