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Tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên toàn cầu hiện nay được dự báo 

vẫn diễn biến khó lường. Dịch COVID-19 hiện vẫn là tình trạng khẩn cấp về 
sức khỏe cộng đồng quốc tế, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát với các biến thể mới, 
nhất là khi các quốc gia nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch và thực hiện 

các chính sách mở cửa để phát triển kinh tế xã hội, giao thương, du lịch. Các 
bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi tiếp tục xuất hiện và lây lan như bệnh 

Marburg tại khu vực Châu Phi, cúm A(H5N1) tại Campuchia, sốt xuất huyết 
tại các tỉnh miền Trung, miền Nam... Các tác nhân gây bệnh, các chủng vi rút 

cúm liên tục biến đổi làm giảm khả năng bảo vệ của vắc xin, tiềm ẩn nguy cơ 
đại dịch. Trong nước, dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác cơ bản 

vẫn đang được kiểm soát; tuy nhiên, nguy cơ xâm nhập, lây lan của các tác 
nhân gây bệnh luôn tiềm ẩn, nhất là trong bối cảnh nhu cầu giao thương, du 

lịch tăng cao; đồng thời một số bệnh truyền nhiễm vẫn đang lưu hành mạnh 
như tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm A...  

Nhằm thực hiện tốt mục tiêu giảm số ca mắc, tử vong do các bệnh truyền 

nhiễm, hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát dịch và góp phần trong việc phục hồi, 

phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu như sau: 

1. Sở Y tế 

- Chủ động chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh 

truyền nhiễm; tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, tại cộng đồng và 

cơ sở y tế, nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để điều tra 

dịch tễ, phối hợp với các Viện vệ sinh dịch tễ/Pasteur lấy mẫu xét nghiệm chẩn 

đoán; quản lý ca bệnh (nếu có) và xử lý kịp thời, không để lây lan rộng, bùng 

phát trong cộng đồng.  

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh rà soát, thực hiện nghiêm công tác phân 

luồng, phân tuyến hiệu quả, phân loại nguy cơ người bệnh ngay từ khi nhập viện. 

Đảm bảo công tác thu dung, điều trị bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm, chuẩn 

bị sẵn sàng cho trường hợp các ca mắc bệnh tăng cao.  

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế thực hiện phân luồng, theo dõi 

thân nhiệt đối với người nhập cảnh, nếu có triệu chứng của các bệnh truyễn nhiễm, 
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thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại cơ sở lưu trú, tại nhà theo quy định. 

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân đối với nhân viên y tế và 

người tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ/mắc bệnh, không để lây nhiễm cho nhân 

viên y tế cũng như lây lan trong cộng đồng. 

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến về các biện pháp phòng, chống, 

chăm sóc, điều trị, đặc biệt lưu ý về công tác phòng, chống nhiễm khuẩn. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch đáp ứng theo các tình huống để sẵn sàng ứng 

phó trong trường hợp dịch bệnh xảy ra tại địa phương, không để bị động; Chuẩn bị 

dự trữ đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế đảm bảo đáp ứng nhu cầu 

chống dịch khi xảy ra dịch trên địa bàn. 

- Tham mưu UBND bố trí kinh phí để triển khai các biện pháp thu dung, điều 

trị, phòng, chống dịch bệnh. 

- Thực hiện nghiêm quy định thông tin, báo cáo giữa các tuyến, cơ sở y tế, đặc 

biệt khi ghi nhận ca bệnh nghi ngờ, mắc bệnh. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp với ngành y tế và các cơ quan truyền thông trên địa bàn, 
chủ động triển khai hoạt động thông tin, truyền thông về phòng, chống dịch bệnh 

truyền nhiễm và tiêm chủng vắc xin để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm 
của người dân nhằm chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Chủ động phối hợp với ngành y tế để tổ chức tuyên truyền sâu rộng tại các 

trường học, đặc biệt tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo về các biện pháp phòng 
chống bệnh sốt xuất huyết, chân tay miệng, cúm A… Tổ chức định kỳ tổng vệ 
sinh, khử khuẩn môi trường tại trường học. Phát hiện sớm các trường hợp mắc 

bệnh tại các cơ sở giáo dục, thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để tổ 
chức khám, điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời. 

4. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng khu vực cửa khẩu giám sát chặt chẽ người 

nhập cảnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế; Theo dõi thân nhiệt đối với người nhập 

cảnh nếu có triệu chứng nhiễm bệnh Mác-bớc, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và cách 

ly tại cơ sở lưu trú theo quy định. 

- Thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh và chính sách phòng, 

chống dịch tại Trung Quốc báo cáo UBND tỉnh để có các phương án phòng, chống 

dịch kịp thời, phù hợp. 

5. Sở Tài chính 

Thẩm định trình UBND tỉnh bổ sung dự toán đảm bảo công tác phòng, 

chống dịch cho các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện theo quy định. 

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai công tác 
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phòng, chống dịch; thường xuyên đánh giá nguy cơ, nhằm chủ động điều chỉnh, 

sẵn sàng các phương án ứng phó kịp thời, không để bị động trước những diễn biến 

mới của tình hình dịch bệnh. 

- Tăng cường công tác truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, 
nhằm nâng cao nhận thức của người dân bảo vệ sức khỏe trong tình hình mới. Tiếp 

tục tuyên truyền khuyến khích người dân thực hiện đeo khẩu trang phòng, chống dịch 
tại những nơi đông người.  

Căn cứ văn bản này, các cơ quan, đơn vị khẩn trương chỉ đạo, tổ chức, triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Y tế; 
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH3, VX2. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

 
 

Giàng Thị Dung 
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