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V/v đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống 
dịch sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn 

tỉnh

 

             Kính gửi:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam;
- VPĐD các cơ quan báo Trung ương thường trú trên địa bàn;
- Bản tin, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Y tế, số mắc sốt xuất huyết Dengue (SXHD) tích lũy và 
số mắc SXHD trên 100.000 dân của tỉnh Quảng Nam năm 2022 rất cao và cao nhất 
kể từ năm 2017 đến nay. Tính đến ngày 14/11/2022, toàn tỉnh ghi nhận 15.603 ca và 
tỷ lệ mắc SXHD/100.000 dân là 1.043,1 ca. Trong số này có 389 ca SXHD có dấu 
hiệu cảnh báo và 35 ca SXHD nặng. Bệnh SXHD hiện nay đang rất nguy hiểm và diễn 
biến chuyển nặng nhanh. Đặc biệt trong ngày 24/10/2022 vừa qua đã ghi nhận 1 trường 
hợp tử vong do SXHD tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam.

Số mắc SXHD bắt đầu tăng cao từ tháng 6/2022. Riêng tháng 10/2022 số ghi 
nhận 4.129 ca, tăng 19,3% so với đỉnh dịch tháng cao nhất năm 2019.

Số mắc các tuần 42 - 43 có giảm nhẹ nhưng không đáng kể, từ tuần 44 và 45 số 
mắc tăng vọt trở lại (vượt mức 1.100 ca/tuần) và chưa có dấu hiệu giảm.

SXHD phân bố ở 18/18 huyện, thị xã, thành phố. 215/241 xã/phường/thị trấn. 
Các ca bệnh SXHD tập trung cao nhất ở khu vực đồng bằng. Các huyện có số ca 
SXHD cao nhất là: Thăng Bình (3.225 ca), Điện Bàn (2.604 ca), Tam Kỳ (2.137 ca), 
Duy Xuyên (1.393 ca), Đại Lộc (1.373 ca), Hội An (1.120 ca)…

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue 
trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

1. Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh các hoạt động 
tuyên truyền để người dân hiểu nguy cơ, sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết, qua 
đó chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh, không để dịch bệnh sốt xuất huyết bùng 
phát, lan rộng và diễn biến phức tạp.

 Đề nghị Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tăng thời lượng, số lần tuyên truyền 
về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

2. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông 
tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình, UBND các xã, 
phường, thị trấn tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp đến từng gia đình, tổ, 



thôn, khối phố để hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết, chủ 
động tham gia thu dọn vật dụng phế thải chứa nước, nơi lăng quăng (bọ gậy), muỗi 
phát triển và thả cá vào bể, các dụng cụ chứa nước sinh hoạt.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả và báo cáo 
kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT-TH huyện; 
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, VP,TTBCXB.

                PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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