
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ  

THÀNH PHỐ CAO LÃNH  
 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:        /BC-TTYT TP.Cao Lãnh, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng lần 2 hưởng ứng ngày ASEAN 

phòng, chống sốt xuất huyết thành phố Cao Lãnh năm 2022  
________________________________________ 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 101/KH-KSBT ngày 07/6/2022 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật về “Triển khai thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng hưởng ứng 

ngày ASEAN phòng, chống Sốt xuất huyết”; 

Theo thống kê báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh tính từ 

tuần 01 đến tuần 23 (ngày 0 5/6/2022), toàn Thành phố ghi nhận: 251 trường 

hợp sốt xuất huyết (sốt xuất huyết Dengue nặng: 04, dương tính NS1: 139, phát 

hiện và xử lý: 90 ổ dịch nhỏ), tăng: 199 ca so với cùng kỳ 2021 (251/52). Số ca 

mắc được phân bố 15/15 xã,phường. Đứng thứ ba trong toàn Tỉnh sau huyện 

Hồng Ngự, TP.Hồng Ngự. Trước tình hình đó Trung tâm Y tế thành phố Cao 

Lãnh, xây dựng Kế hoạch tổ chức Chiến dịch diệt lăng quăng lần 2 hướng ứng 

ngày ASEAN  phòng, chống sốt xuất huyết thành phố Cao Lãnh năm 2022 tại 

các khóm, ấp của 15 xã, phường có số ca mắc cao, cụ thể như sau: 

1. Thông tin chung: 

- Ngày thực hiện chiến dịch: Ngày 15, 16/6/2022. 

- Địa điểm tổ chức:  

+ Một số khóm, ấp có nguy cơ của 15 xã/phường. 

- Số ca mắc sốt xuất huyết đến ngày chọn xã, phường triển khai chiến 

dịch từ tuần 01 đến tuần 23 (ngày 05/6/2022), toàn Thành phố ghi nhận: 251 

trường hợp sốt xuất huyết (sốt xuất huyết Dengue nặng: 04, dương tính NS1: 

139, phát hiện và xử lý: 90 ổ dịch nhỏ), tăng: 199 ca so với cùng kỳ 2021 

(251/52). 

- Lý do chọn địa bàn tổ chức chiến dịch: 15 xã, phường có nguy cơ cao 

dựa theo đường công báo dịch. 

- Kết hợp phun dập dịch diện rộng quy mô ấp, phường có số ca tăng cao: 

Phường 11, Phường 3 , Mỹ Ngãi, Mỹ Tân, Tân Thuận Tây. 

2. Kết quả thực hiện: 

2.1. Lực lượng tham gia chiến dịch (Phụ lục I). 

2.2. Kết quả hoạt động trong ngày chiến dịch (Phụ lục II). 
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2.3. Kết quả điều tra côn trùng (Phụ lục III). 

2.4. Tình hình mắc sốt xuất huyết sau chiến dịch (Phụ lục IV).         

2.5. Đánh giá:  

- Tình hình mắc sốt xuất huyết sau chiến dịch: Sau hai tuần thực hiện 

chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết, tình hình mắc sốt xuất 

huyết trên địa bàn Thành phố đã được khống chế, tuy nhiên một số xã có số ca 

mắc còn tăng so với trước chiến dịch, công tác diệt lăng quăng chưa được duy trì 

thường xuyên. Cụ thể như sau: 

 + Xã, phường có số ca mắc sốt xuất huyết tăng là xã Tân Thuận Tây, 

Phường 11, Mỹ Tân, Mỹ Trà, Hòa Thuận. 

+ Các xã, phường còn lại số ca mắc không tăng so với trước chiến dịch 

nhưng vẫn có nguy cơ số ca mắc sẽ tăng trở lại do yếu tố dịch tễ vẫn còn tiềm ẩn 

trong cộng đồng. 

- Các xã, phường triển khai thực hiện chiến dịch đúng theo kế hoạch tuy 

nhiên còn một số xã, phường: Phường 3 cần đa dạng trong truyền thông thay đổi 

hành vi của người dân, vãng gia lại những hộ vắng nhà. Tân Thuận Tây cần cho 

kí cam kết đối với các hộ có lăng quăng chưa xử lý tại chỗ, Mỹ Ngãi chiến dịch 

tổ chức 2 ngày nhưng trên thực tế làm chỉ có 1 ngày chiến dịch 

- Số hộ được vãng gia đạt so với chỉ tiêu kế hoạch do một số xã, phường 

được sự hỗ trợ  kinh phí địa phương được nên đã thực hiện hết trên toàn địa bàn 

quản lý. 

- Nhìn chung các hộ gia đình đều hiểu biết về bệnh sốt xuất huyết nhưng 

cách phòng, chống sốt xuất huyết chưa cao, nhưng ý thức phòng bệnh chưa cao 

không duy trì diệt lăng quăng hàng tuần.  

3. Thuận lợi, khó khăn: 

3.1. Thuận lợi: 

Được quan tâm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ 

nguồn kinh phí để thực dịch diệt lăng quăng diễn ra đúng kế hoạch. 

3.2. Khó khăn: 

- Trong công tác chỉ đạo của UBND xã/phường một số địa phương chưa 

sâu sát với các lực lượng tham gia chiến dịch, nên công tác giám sát lực lượng 

này thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng chưa đảm bảo => hiệu quả thực hiện  

chiến dịch chưa cao (một số xã, phường sau khi cán bộ giám sát tuyến huyện đi 

giám sát mật độ lăng quăng còn rất cao nên đề nghị làm lại chiến dịch). 

- Công tác vãng gia chưa hiệu quả:  

+ Kiểm tra sót dụng cụ có lăng quăng: phế thải, linh tinh ngoài nhà. 

+ Súc lu không hết lăng quăng, không chà bên trong lu. 
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+ Không có “nhóm trưởng” cho từng nhóm vãng gia nên khi thực hiện 

không có trọng tâm. Nhóm vãng gia tin vào lời hứa của chủ nhà sẽ xử lý dụng 

cụ có lăng quăng tuy nhiên thực tế chủ nhà không thực hiện, những người quãng 

gia không mang danh sách số hộ từng tổ và khóm, ấp mình quản lý.  

+ Thả cá vào lu còn ít nước thay vì súc rửa. Một số hộ dân không cho thả 

cá vào lu, hồ. Thiếu cá để thả vào các hồ nước. 

+ Các khu vực khó xử lý: nhà trọ, khu công cộng nhiều linh tinh phế thải, 

khu đất trống không có người chủ quản. 

- Ý thức người dân chưa cao trong công tác phòng bệnh như một số hộ 

nuôi lăng quăng để nuôi cá, sử dụng vỏ xe trồng cây cảnh, sử dụng nước máy 

với hình thức tiết kiệm là xã nhỏ giọt vào các vật dụng chứa nước, sử dụng lu 

khạp chứa nước mưa sử dụng trong sinh hoạt nhưng không thường xuyên súc 

rửa, không duy trì diệt lăng quăng hàng tuần. 

- Hiện tại đang vào mùa mưa các vật linh tinh dễ động nước là điều kiện 

thuận lợi để muỗi sinh sản và truyền bệnh. 

4. Kiến nghị: 

- Đề nghị Ban chỉ đạo Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe Nhân dân xã, 

phường cử các thành viên tham gia chiến dịch và giám sát chặt chẽ việc thực 

hiện chiến dịch để các chiến dịch diệt lăng quăng sắp tới đạt kết quả tốt hơn. 

- Đề nghị Trạm Y tế tham mưu UBND xã, phường tăng cường công tác 

tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, chủ động diệt lăng quăng hàng tuần. 

Trên đây là báo cáo kết quả Chiến dịch diệt lăng quăng lần 2 hưởng ứng 

ngày ASEAN phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết năm 2022 của Trung tâm Y tế 

thành phố Cao Lãnh./. 

 

Nơi nhận:                                                                            
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ĐT; 
- Phòng Y tế Thành phố; 
- UBND 15 xã, phường (thực hiện chiến dịch); 

- TYT 15 xã, phường (thực hiện chiến dịch); 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KSBT và HIV/AIDS. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trương Quốc Dũng 
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Phụ lục I: 

LỰC LƯỢNG THAM GIA CHIẾN DỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

STT 
Địa 

phương 

Số khóm 

Ấp 

CD/Tổng 

số khóm 

ấp 

Số 

người 

tham 

gia  

Số người tham gia  

phân bố theo thành phần 

Số 

người/Nhóm 

vãng gia 

Số hộ 

phụ 

trách 

/Nhóm 

vãng 

gia 

Kinh Phí 

Y tế 

huyện, 

xã, ấp 

GV/HS 
Trưởng 

ấp/tổ 

Hội 

viên 

hội 

phụ 

nữ 

Thanh 

niên, 

dân 

phòng 

Khác 

UBND 

xã, 

phường 

UBND 

Thành 

phố 

Kinh 

phí 

TTKS 

BT 

Tổng 

kinh phí 

1 Phường 3 2/5 22 4 0 13 2 2 1 3-4 135-180 0 2.919.000 0 2.919.000 

2 Phường 4 2/4 29 04 00 21 02 02 00 3-4 135-180 3.220.000 0 0 3.220.000 

3 Phường 11 2/5 25 14 00 11 00 00 00 3-4 135-180 0  4.170.000 0  4.170.000 

4 Mỹ Tân 2/4 15 3 0 5 2 5 0 3-4 135-180 0 4.282.000 0 4.282.000 

5 Mỹ Ngãi 2/3 09 04 00 03 00 02 00 3-4 135-180  1.251.000  1.251.000 

6 Tân T Tây 4/4 72 8 0 44 10 10 0 3-4 135-180 4.587.000 4.560.000 0 9.147.000 

7 Mỹ Trà 1/3 6 2 0 1 1 1 1 3-4 135-180 1.234.000 0 0 1.234.000 

Tổng cộng 7/15 178 39 0 95 17 22 2 3-4 135-180 9.041.000 17.182.000 0 26.223.000 
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Phụ lục II: 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY CHIẾN DỊCH 

 

TT Địa phương 
Tổng 

số hộ 

Tổng 

số hộ 

vãng 

gia 

Số 

băng 

rol 

Số 

bướm 

Số hộ 

cam 

kết 

Tổng 

số 

DCCN 

Số 

DCCN 

có LQ 

Tổng số DCCN được xử lý 

Phun 

hóa 

chất 

Thả 

cá 
Súc lu Đậy nắp 

Thu 

gom 

phế 

thải 

Khác 
 

1 Phường 3 1.167 1.167 1 500 0 1.440 809 53 99 656 1 0 0 

2 Phường 4 1.181 1.150 1 540 0 719 67 9 45 0 8 5 0 

3 Phường 11 1.390 1.390 02 500 77 2.524 589 86 309 66 128 00 0 

4 Mỹ Tân 1.741 1.737 1 500 17 3.812 349 4 227 0 118 0 0 

5 Mỹ Ngãi 403 403 1 400 0 751 246 26 150 1 69 0 0 

6 Tân Thuận Tây 3.316 3.316 1 500 429 4.883 1.077 181 458 289 78 74 0 

7 Mỹ Trà 854 854 1 200 25 851 234 75 742 143 163 0 0 

Tổng cộng 10.052 10.017 8 3.140 548 14.980 3.371 434 2.030 1.155 565 79 0 
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Phụ lục III: 

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CÔN TRÙNG 

STT Địa bàn điều tra  
Thời gian  

điều tra 

Số hộ 

 điều 

tra 

Chỉ số LQ trước chiến dịch Chỉ số LQ sau chiến dịch 
Tuyến điều 

tra  
BI CI  HI  BI CI HI 

1 Phường 3 14,17/06/2022 50 73 27 33 20 7 20 Tỉnh giám sát 

2 Phường 11 14,17/06/2022 50 32 11,8 25 17 3,72 6 TP. Cao Lãnh 

3 Mỹ Tân 14,17/06/2022 50 102 22,7 52 18 4,3 8 TP. Cao Lãnh 

4 Mỹ Ngãi 14,17/06/2022 50 84 25 32 6 6 03 TP. Cao Lãnh 

5 Tân Thuận Tây 14,17/06/2022 50 60 32,6 26 20 10,86 18 TP. Cao Lãnh 

6 Tân Thuận Đông 14,17/06/2022 50 14 5.3 14 4 1.85 4 TP. Cao Lãnh 

Tổng cộng 250        
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Phụ lục IV: 

TÌNH HÌNH MẮC SỐT XUẤT HUYẾT SAU CHIẾN DỊCH 

STT Xã, Phường 

Trước chiến dịch 

tuần 22 ( từ ngày 

23/5/2022- 

29/5/2022) 

Trong chiến dịch 

tuần 23 (từ ngày 

30/5/2022 – 

05/06/2022) 

Sau chiến dịch tuần 

tuần 24 (từ ngày 

06/6/2022 – ngày 

12/6/2022) 

Đánh giá 

1 Phường 3 1 4 6 Tăng 

2 Phường 4 2 1 3 Tăng 

3 Phường 11 9 9 10 Tăng 

4 Mỹ Tân 3 6 4 Giảm 

5 Mỹ Ngãi 3 2 2 Không tăng 

6 Tân Thuận Tây 5 3 10 Tăng 

7 Mỹ Trà 4 0 6 Tăng 

 Tổng cộng 27 25 41  
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