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Bình Phước, ngày 07 tháng 8 năm 2019

TỜ TRÌNH
V/v xin ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống
sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Kính gửi:

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước.

Căn cứ Chỉ thị số 07/CT – BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế về việc tăng
cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết.
Tình hình sốt xuất trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong thời gian gần đây
đang có diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng cao ở hầu hết các huyện, thị xã,
thành phố trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đã ghi nhận trường hợp tử vong do sốt xuất
huyết. Tính đến ngày 05/8/2019, toàn Tỉnh ghi nhận 4.167 ca, trong đó có 01
trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Số ca mắc sốt xuất huyết tăng 2.541 ca,
10/11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có số ca mắc sốt xuất huyết tăng
cao so với cùng kỳ năm 2018. Bình Phước được Bộ Y tế đánh giá là một trong
số các tỉnh, thành phố có số ca mắc sốt xuất hàng tuần tăng cao và có số tích lũy
tăng cao so với cùng kỳ năm 2018.
Để triển khai tốt công tác phòng chống sốt xuất huyết trong thời gian tới,
Sở Y tế tham mưu xây dựng Dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường công tác
phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bình Phước ( có dự thảo và các
văn bản liên quan kèm theo).
Sở Y tế kính trình UBND tỉnh xem xét ban hành.
Trân trọng!
Nơi nhận:
-
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Lưu VT, NVY (Cúc 07.8).
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