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Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Thông báo số 1365/TB-DP ngày 05/12/2022 của Cục Y tế dự phòng- 

Bộ Y tế về việc thông báo kết luận hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác 

phòng, chống dịch và tiêm phòng COVID-19; Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố: 

- Tiếp tục chủ động, tăng cường thực hiện công tác giám sát, phát hiện sớm, 

khoanh vùng xử lý triệt để ổ dịch bệnh truyền nhiễm. 

- Thường xuyên, liên tục tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố huy 

động các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt các lực lượng cán bộ tại các tổ  dân phố, thôn, 

bản và cộng đồng tham gia chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, chiến dịch vệ sinh môi 

trường thu gom phế thải, phun hóa chất diệt muỗi. 

- Tăng cường tuyên truyền các thông điệp để hướng dẫn người dân phòng bệnh, 

phát hiện sớm, điều trị kịp thời, hạn chế ca mắc và tử vong do sốt xuất huyết và tăng 

cường ý thức tham gia tích cực, chủ động của mỗi hộ gia đình, mỗi người dân. Khoanh 

vùng xử lý dứt điểm các ổ dịch không để bệnh sốt xuất huyết bùng phát lan rộng. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông hoạt động phòng chống bệnh sốt rét 

để người dân được tiếp cận đầy đủ dịch vụ chẩn đoán, điều trị bệnh sốt rét kịp thời; 

bảo vệ người dân trong vùng nguy cơ cao bằng các biện pháp phòng chống muỗi 

truyền bệnh sốt rét thích hợp; nâng cao chất lượng hệ  thống giám sát dịch tễ bệnh sốt 

rét và đảm bảo năng lực xử lý dịch sốt rét; nâng cao kiến thức và hành vi của người 

dân để chủ động bảo vệ cá nhân phòng chống sốt rét. 

- Rà soát các nội dung hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số sau 

khi chuyển thành nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị để trình cấp thẩm quyền phê 

duyệt theo hướng dẫn tại Công văn số 7852/BTC-HCSN ngày 08/8/2022 của Bộ Tài 

chính về hướng dẫn định mức chi các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - 

Dân số chuyển thành nhiệm vụ chi thường xuyên. 

- Tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 

1557/KH-BYT-BGDĐT ngày 18/11/2022 về việc phối hợp tăng cường triển khai tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục, khẩn 

trương hoàn thành mục tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ; chủ động tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục đào tạo . 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

- Triển khai tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét 

tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 2657/QĐ-BYT 

ngày 23/6/2020 của Bộ Y tế; đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống bệnh sốt rét. 



- Tiếp tục chỉ đạo theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; thường xuyên 

chia sẻ, cập nhật thông tin gửi Viện Pasteur Nha Trang. 

- Triển khai thực hiện và hướng dẫn các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành 

phố rà soát các nội dung hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số sau khi 

chuyển thành nhiệm vụ thường xuyên để trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo hướng 

dẫn tại Công văn số 7852/BTC-HCSN ngày 08/8/2022 của Bộ Tài chính về hướng dẫn 

định mức chi các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số chuyển thành 

nhiệm vụ chi thường xuyên. 

Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Tỉnh ủy (b/cáo); 
- UBND tỉnh (b/cáo); 
- UBND các H, TX, TP (p/hợp); 
- GĐ, các PGĐ SYT (b/cáo); 
- Lưu: VT, NVY (A). 
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