
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH LỤC 

 

Số:          /UBND-YT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

 

Bình Lục, ngày      tháng     năm 2022 
V/v phối hợp tăng cường công 

tác phòng, chống dịch bệnh 

trên địa bàn huyện.  

 

                   

 

 Kính gửi: 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

                  - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Theo thông báo tổng hợp tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ 

đầu năm 2022 đến nay (ngày 24/7/2022) đã ghi nhận: 82.735 trường hợp mắc 

COVID-19, tử vong: 70 trường hợp, bệnh ghi nhận tập trung từ 25/2 đến 

15/3/2022, hiện tại dịch đã được kiểm soát, giảm sâu về số mắc và nhiều tuần gần 

đây không ghi nhận ca tử vong; ghi nhận 123 trường hợp mắc Sốt xuất huyết; tử 

vong: 0; tăng 19,5 lần so với cùng kỳ năm 2021, bệnh ghi nhận chủ yếu tại thành 

phố Phủ Lý (62 trường hợp), Bình Lục (18 trường hợp)... Ghi nhận 113 trường 

hợp mắc Tay chân miệng; ghi nhận 4.086 trường hợp mắc Cúm. Chưa ghi nhận 

các ca bệnh dịch mới nổi: Viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân, bệnh đậu mùa 

khỉ...Sở Y tế Hà Nam đã có Văn bản chỉ đạo số 1552/SYT-NVYD ngày 27/7/2022 

về việc phối hợp tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.  

Để tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên 

địa bàn huyện có hiệu quả, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể của huyện và UBND các xã, thị trấn quan tâm phối hợp chỉ đạo, 

triển khai thực hiện các nội dung trong Văn bản số 1552/SYT-NVYD ngày 

27/7/2022 của Sở Y tế Hà Nam (có văn bản gửi kèm).  

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của 

huyện và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- BCĐ phòng,chống dịch huyện (để b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- CPVP+TH; 

- Lưu VT, PYT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  Nguyễn Đăng Định 
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