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Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. 

 

 

Trên địa bàn tỉnh, từ ngày 10/6/2022 đến ngày 09/7/2022, phát hiện 55 

trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 2 lần so với tháng trước liền kề (21 ca); 

bệnh sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do muỗi truyền, chưa có 

thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh. Cùng với sự gia tăng của dịch 

bệnh sốt xuất huyết, một số bệnh khác như: cúm mùa, tay chân miệng cũng đang 

vào thời điểm tăng theo mùa; đặc biệt dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. 

Trong thời gian tới, nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch đến, về tỉnh từ 

nhiều vùng miền tăng cao, trong điều kiện chuyển mùa… tiềm ẩn nhiều nguy cơ 

dịch bệnh truyền nhiễm và dịch Covid-19 bùng phát. Nếu lơ là, thiếu giám sát, 

không kịp thời phát hiện, xử lý dịch bệnh sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, 

kinh tế, xã hội của địa phương.  

Thực hiện Công văn số 3072/UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh về 

tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; Công văn số 

3430/UBND-VXNV ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công 

tác phòng, chống Sốt xuất huyết Dengue và các dịch bệnh truyền nhiễm khác; 

Công văn số 10137-CV/TWĐTN-BTG ngày 01/8/2022 của Trung ương Đoàn 

về tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch 

bệnh truyền nhiễm khác. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các 

huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền rộng rãi về cách nhận biết, biện pháp phòng, chống sốt 

xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác, trong đó tiếp tục triển khai các 

biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên nền tảng số, trang mạng xã hội, 

fanpage, kênh thông tin điện tử của tổ chức Đoàn để cán bộ đoàn, đoàn viên, 

thanh niên và Nhân dân biết và chủ động kiểm soát, phòng, chống trước diễn 

biến phức tạp của dịch bệnh; đặc biệt cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tích cực 

gương mẫu tham gia việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 (mũi 4). 

2. Phối hợp với các cấp chính quyền, các đơn vị liên quan chủ động, tích 

cực vận động cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân tham gia các hoạt 

động diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng, chống dịch sốt xuất huyết và phòng, 

chống các dịch bệnh truyền nhiễm khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

3. Tại các địa bàn dịch bệnh diễn biến phức tạp, các cấp bộ Đoàn tổ chức 

các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng trong 

tham gia chữa trị bệnh nhân; thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng ngừa dịch 

bệnh. 



Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành 

đoàn, đoàn trực thuộc căn cứ công văn triển khai thực hiện. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh Đoàn; 

- Các phòng, ban Tỉnh Đoàn; 

- Nhà thiếu nhi, Tổng Đội; 

- Lưu VT(Ngọc). 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ 

 
 

 

Huỳnh Hữu Phúc 
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