
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LÀO CAI 

Số:         /UBND-VX 

V/v tăng cường công tác phòng, 
chống dịch bệnh triên địa bàn 

tỉnh Lào Cai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Lào Cai, ngày        tháng 3 năm 2023 

 
 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

  Hiện nay, dịch COVID-19 cơ bản vẫn đang được kiểm soát tốt, tuy nhiên 
vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến dịch bệnh phức tạp, khó lường với việc tiếp tục 

ghi nhận ca mắc COVID-19 trong khi tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 
3, mũi 4 và tiêm cho trẻ em tại một số địa phương còn chưa cao; bên cạnh đó tại 

Campuchia mới ghi nhận 02 trường hợp nhiễm cúm A(H5N1), trong đó có 01 
trường hợp tử vong và Việt Nam cũng đã ghi nhận 01 ca nhiễm cúm A(H5N1) 

trên người tại tỉnh Phú Thọ vào cuối năm 2022. Vào mùa xuân - hè thời tiết ấm 
lên cùng với độ ẩm không khí cao tạo điều kiện thuận lợi cho nấm mốc, côn 
trùng truyền bệnh, vi sinh gây bệnh phát triển, đây là nguyên nhân dẫn đến 

nhiều bệnh như: bệnh về đường hô hấp, đường tiêu hoá, sốt xuất huyết, thuỷ 
đậu, cúm gia cầm...  

 Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 
hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19”; Công điện số 258/CĐ-BYT ngày 27/02/2023 của Bộ Y tế về tăng 
cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người; để tăng cường công 

tác phòng, chống dịch bệnh, chủ động ngăn chặn bệnh cúm gia cầm xâm nhập 
vào địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Y tế  
 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ, tuyệt đối không chủ quan, lơ là với nguy cơ dịch 
bệnh; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế đảm bảo tỷ lệ bao phủ nhằm tạo được miễn dịch cộng 
đồng cao nhất của tỉnh Lào Cai; 

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc 
tế tăng cường giám sát dịch bệnh tại cộng đồng, tại cửa khẩu, đánh giá nguy cơ 

dịch bệnh, phát hiện sớm, đáp ứng kịp thời, xử lý triệt để ổ dịch, không để lan 
rộng và kéo dài tại cộng đồng; chú trọng triển khai các biện pháp phòng, chống 
dịch lây truyền qua đường hô hấp và các bệnh lưu hành. 

- Đẩy mạnh hoạt động giám sát tại các cơ sở điều trị đối với các trường 
hợp nghi ngờ/mắc bệnh có triệu chứng bệnh nhất là người có tiền sử giết mổ, 
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buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm sống, người có tiền sử đến từ khu vực đang 
có dịch (bao gồm dịch trên người và động vật), trường hợp viêm đường hô hấp 

cấp tính, hội chứng viêm phổi nặng do vi rút và hội chứng cúm để kịp thời phát 
hiện ca bệnh cúm A(H5N1). 

- Chỉ đạo các cơ sở điều trị sẵn sàng thu dung, đảm bảo khu vực cách ly 
đủ giường bệnh và các phương tiện cần thiết để cấp cứu và điều trị bệnh nhân, 
tránh lây nhiễm chéo và hạn chế đến mức thấp nhất tử vong ở người do dịch 

bệnh gây ra.  

- Đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc cho công tác 

phòng, chống dịch bệnh. 

- Tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch bệnh nói 

chung; công tác phòng, chống lây nhiễm cúm gia cầm sang người, đặc biệt chú ý 
những khu vực có nguy cơ cao và những người chăn nuôi, buôn bán và giết mổ 

gia cầm về nguy cơ mắc bệnh, các biện pháp phòng tránh, khuyến cáo người dân 
không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc; thực hiện an toàn thực phẩm 

trong giết mổ, chế biến gia cầm và các sản phẩm của gia cầm, không ăn tiết 
canh, không sử dụng gia cầm ốm, chết không rõ nguyên nhân. 

- Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong 
công tác kiểm soát dịch bệnh lây nhiễm từ động vật sang người theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT ngày 27/5/2013 của Bộ 

Y tế và Bộ NN&PTNT; Báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư số 
54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tăng cường quản lý kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán gia 

cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn, kiểm tra các chợ, tụ điểm buôn bán, tập kết, 
giết mổ gia cầm trên địa bàn. Xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận 

chuyển, giết mổ gia cầm bị bệnh và không rõ nguồn gốc, giấu dịch theo quy định. 

- Tiếp tục lấy mẫu giám sát chủ động tại một số chợ buôn bán gia cầm gần 

biên giới, chợ buôn bán, giết mổ nhiều gia cầm, các vùng chăn nuôi gia cầm có 
nguy cơ xảy ra bệnh cúm gia cầm. Phối hợp chặt chẽ với các huyện, thị xã, 

thành phố giám sát dịch bệnh trên đàn gia cầm, khi phát hiện gia cầm ốm, chết 
bất thường lấy mẫu gửi xét nghiệm. 

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp chặt chẽ với Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật để triển khai các hoạt động phòng, chống các chủng vi rút 
cúm gia cầm có khả năng lây sang người. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực (vắc 

xin nguồn dự trữ, vật tư, dụng cụ, hóa chất) để phục vụ công tác phòng, chống 
dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các địa phương tăng 

cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo việc thực hiện phòng, chống dịch cúm gia 
cầm trên địa bàn. 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động giám 
sát gia cầm có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính 
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quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tuyệt 
đối không buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm mắc bệnh, vứt xác gia cầm, chất 

thải chưa qua xử lý ra môi trường; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh, báo cáo dịch bệnh theo quy định; hằng ngày tổng vệ sinh, 

phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh 

Tăng cường truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại 
chúng về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh (vệ sinh môi trường, thu gom 

phế thải, loại trừ các ổ loăng quăng, bọ gậy, phòng tránh muỗi đốt, vệ sinh cá 
nhân, rửa tay bằng xà phòng với nước sạch, sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp 

vệ sinh...); thực hiện ăn chín, uống sôi; thực hiện an toàn thực phẩm trong giết 
mổ gia súc, gia cầm và chế biến các sản phẩm từ gia súc, gia cầm; tuyên truyền 

người dân tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19, trong đó đẩy mạnh các 
thông tin tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi. 

4. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

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

người nhập cảnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ/mắc bệnh, kiểm 
tra chặt chẽ khách nhập cảnh từ khu vực có dịch, vùng có ổ dịch cũ, chủ động 
các biện pháp để xử lý, không để dịch bệnh xâm nhập. 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn việc nhập lậu gia 
cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

theo quy định. 

5. Các sở, ban, ngành có liên quan 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Sở Y tế chủ động xây 
dựng và triển khai kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh nói 

chung và các dịch bệnh nguy hiểm nói riêng theo hệ thống tổ chức ngành dọc. 

6. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành có liên quan, các 
xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, không chủ 

quan, lơ là, thực hiện hiệu quả việc ngăn chặn lây lan dịch bệnh. 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 đã được ngành y 

tế phân bổ, đảm bảo đúng kế hoạch và tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19, 
không để tình trạng lãng phí vắc xin. 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và phòng ban chuyên môn của 

huyện tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, xử lí kịp 
thời các ổ dịch, không để ổ dịch lây lan rộng ra cộng đồng. 

- Xử lí nghiêm các trường trường buôn bán động vật trái phép, không rõ 
nguồn gốc, không có giấy phép theo đúng quy định. 
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- Cần thông tin, tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch bệnh nói chung, 
dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm có khả năng lây nhiễm sang 

người để người dân chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch; 

- Chủ động phối hợp với các Sở Y tế, Nông nghiệp và PTNT trong công 

tác giám sát bệnh cúm gia cầm, công tác lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng nghi 
ngờ (bao gồm động vật, con người), báo cáo kịp thời để có các biện pháp sớm 
hiệu quả.  

 Căn cứ nội dung chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển 
khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Trung tâm KSBT tỉnh; 
- Lưu: VT, VX2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
Giàng Thị Dung 
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