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Theo thông báo của Bộ Y tế tình hình bệnh dịch Sốt xuất huyết trên cả nước 

đang có xu hướng phát triển mạnh. Đến nay cả nước đã ghi nhận 58.000 ca mắc Sốt 

xuất huyết, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2016. Tại Thái Bình đến ngày 29/7/2017 

đã ghi nhận 113 ca trong đó có 20 ca xét nghiệm xác định dương tính với vi rút 

Dengue. Tại huyện Hưng Hà, tính đến ngày 31/7/2017 đã phát hiện 35 bệnh nhân mắc 

bệnh Sốt xuất huyết tại 17 xã, thị trấn gồm: Thống Nhất, Thái Phương, Minh Khai, 

Đoan Hùng, Hùng Dũng, Đông Đô, Văn Cẩm, Phúc Khánh, Chí Hòa, Hòa Tiến, Độc 

Lập, Tân Tiến, TT Hưng Hà, Điệp Nông, Kim Trung, Minh Hòa, Văn Lang (trong đó 

xã Đoan Hùng có 13 trường hợp mắc Sốt xuất huyết).  

Thực hiện Công văn số 413/UBND-TTYT ngày 31/7/2017 của Ủy ban nhân dân 

huyện Hưng Hà về việc Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch Sốt 
xuất huyết và để ngăn chặn dịch Sốt xuất huyết bùng phát thành dịch, Ban thường vụ 

Hội LHPN huyện Hưng Hà đề nghị Ban thường vụ Hội LHPN các xã, thị trấn tập trung 

tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân nói 

chung, hội viên phụ  nữ nói riêng về phòng chống dịch bênh Sốt xuất huyết như: ngủ 

màn, phun hóa chất diệt côn trùng, vệ sinh môi trường, thu gom các dụng cụ chứa nước 

đọng, khơi thông cống rãnh, phát quan bờ bụi… 

2. Phối hợp với Trạm Y tế xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân và hội 

viên phụ nữ tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, phun 

thuốc diệt muỗi, diệt bọ gậy nơi công cộng, khu dân cư. Ban thường vụ Hội LHPN 

huyện Hưng Hà phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn huyện tham gia tổng vệ 
sinh môi trường từ ngày 02/8 đến ngày 05/8/2017. (Ban thường vụ Hội LHPN 

huyện kiểm tra việc huy động hội viên, phụ nữ tham gia tổng vệ sinh môi trường 

phòng chống dịch Sốt xuất huyết ở 100% xã, thị trấn) 

3. Vận động gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện có hiệu quả Cuộc vận 

động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch trong đó lưu ý tiêu chí: Sạch nhà, Sạch bếp, 

Sạch ngõ, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh An toàn thực phẩm, ngăn chặn không 

để dịch bệnh có điều kiện phát triển. Phối hợp với Y tế thôn hướng dẫn người dân 



trong thôn tổ chức phát quan bờ bụi, thu gom dụng cụ chứa nước, khơi thông cống 

rãnh là những nơi cư trú của muỗi. 

4. Trong quá trình thực hiện thường xuyên nắm bắt tình hình sức khỏe của nhân 

dân và hội viên phụ nữ, phát hiện các nguy cơ có thể phát sinh dịch để kịp thời báo cáo 

với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh có giải pháp ngăn chặn không để lây lan dịch. 

Ban thường vụ Hội LHPN huyện Hưng Hà yêu cầu Hội LHPN các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện và thường xuyên báo cáo về BTV Hội LHPN huyện 

Hưng Hà./. 

 
Nơi nhận: 
- Hội LHPN tỉnh Thái Bình 

- Thường trực Huyện ủy 

- BCĐ phòng chống dịch SXH 

- Hội LHPN 35 xã, thị trấn 

- Lưu VT 
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