
 

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 902 /VHTT-TTCS 

V/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống 

bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố 

Nha Trang, ngày 21 tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

Thực hiện Công văn số 1648/STTTT-TTBCXB ngày 20/7/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường tuyên truyền 

phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh. 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đề nghị UBND các xã, phường 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo công chức văn hóa - xã hội, chuyên trách đài truyền thanh tăng 

cường tuyên truyền hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống bệnh sốt 

xuất huyết, trong đó tập trung hướng dẫn các biện pháp phòng, chống muỗi đốt, 

cách xử lý các dụng cụ chứa nước và diệt lăng quăng/bọ gậy, như: Lật úp dụng 

cụ chứa nước không sử dụng, diệt lăng quăng/bọ gậy, nằm màn, chống muỗi 

đốt, dùng bình xịt diệt muỗi, kem chống muỗi, loại bỏ các dụng cụ phế thải, 

dụng cụ chứa nước đọng, đậy kín các dụng cụ chứa nước mưa, nước sinh hoạt, 

thường xuyên thay nước bình hoa để muỗi không vào đẻ trứng, thả cá vào các 

dụng cụ chứa nước để cá ăn lăng quăng/bọ gậy… 

Tuyên truyền, phổ biến các dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết; khuyến cáo 

người dân đến ngay cơ sở Y tế để khám, điều trị kịp thời khi có dấu hiệu mắc 

bệnh; vận động người dân tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong 

việc diệt lăng quăng/bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi tại gia đình. 

2. Tài liệu tuyên truyền khuyến cáo phòng, chống bệnh sốt xuất huyết 

tham khảo trên Trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng tại địa chỉ: 

http://vncdc.gov.vn/vi/tin-tuc-su-kien/13980/khuyen-cao-phong-chong-sot-

xuathuyet. 

3. Chỉ đạo xây dựng tin, bài đăng tải trên trang thông tin điện tử xã, 

phường phản ánh về công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện phòng, 

chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn. 

Đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận (VBĐT):                                                                                      
- Như trên; 
- Trưởng phòng; 
- Lưu: VT, Trâm, Bình. 
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