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KẾ HOẠCH
Triển khai các biện pháp ngăn chặn, phòng, chống dịch bệnh

 trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2023

Thực hiện Quyết định số 3389/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh
Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoach phát triển Kinh tế - Xã hội, đầu tư công và
dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Để chủ động thực hiện tốt công tác
phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm đang lưu hành và phát sinh trên Thế
giới, trong nước, tỉnh Lào Cai và thành phố. UBND thành phố Lào Cai xây dựng
kế hoạch triển khai các biện pháp ngăn chặn, phòng, chống dịch bệnh ở người
trên địa bàn thành phố như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Tăng cường các biện pháp dự phòng tích cực và chủ động,
phát hiện sớm, kịp thời để khống chế và quản lý dịch, không để dịch bệnh lây lan
rộng ra cộng đồng. Hạn chế đến mức thấp nhất các biến chứng nặng và tử vong
do dịch bệnh gây ra.

2. Yêu cầu

- Phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ca bệnh truyền nhiễm không để dịch bệnh
lan rộng với các dịch bệnh nguy hiểm như: Dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh Tả,

Cúm A, B, bệnh Dại..., các bệnh đang lưu hành, bệnh phát sinh theo mùa như:
bệnh Sởi, bệnh Sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, bệnh Quai bị, Thủy đậu,
Đậu mùa Khỉ ..., dịch bệnh mới phát sinh, sau thiên tai, thảm họa, bão lũ...

- Thực hiện các biện pháp dự phòng chủ động tại cộng đồng, tăng cường
tuyên truyền về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch, an toàn vệ sinh thực
phẩm.

- Huy động được sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, xã hội và cộng
đồng vào công tác phòng, chống dịch khi có diễn biến dịch xảy ra trên địa bàn.

- Tăng cường năng lực, kỹ năng hệ thống giám sát và kiểm soát dịch bệnh từ
thành phố đến xã, phường, thôn, tổ dân phố đáp ứng kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra.

- Đảm bảo kinh phí, thuốc, hoá chất, phương tiện và các trang thiết bị thiết
yếu phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Hạn chế thấp nhất biến chứng
nặng, tử vong do dịch bệnh gây ra.

II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Công tác tổ chức chỉ đạo: Ban chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ nhân dân từ
thành phố đến xã, phường là đơn vị giúp Ủy ban nhân dân các cấp triển khai các
hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quản lý.

2. Hoạt động chuyên môn

- Tăng cường hoạt động giám sát dịch bệnh từ tuyến thành phố đến các xã,
phường; Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương thực hiện
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giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh ngay tại cộng đồng. phát hiện sớm ca bệnh
phát sinh, triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không để các
vụ dịch lớn xảy ra và lan rộng ra cộng đồng, hạn chế đến mức thấp nhất các biến
chứng nặng và tử vong do dịch bệnh gây ra.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông bằng nhiều hình thức,
hướng dẫn cộng đồng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên các
phương tiện thông tin đại chúng.

- Đảm bảo đủ nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị, hoá chất đáp ứng yêu
cầu phòng, chống dịch.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ PHÒNG (Dự phòng 3 cấp)

1. Dự phòng cấp 1 (khi chưa có dịch xảy ra)

- Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch
bệnh trên địa bàn.

- Rà soát, kiện toàn các tổ lưu động đáp ứng nhanh trong hoạt động phòng,
chống dịch bệnh để ứng phó kịp thời khi có diễn biến dịch xảy ra. Duy trì và nâng
cao năng lực hoạt động của mạng lưới giám sát dịch bệnh từ tuyến thành phố đến
các xã, phường; tăng cường công tác giám sát dịch bệnh chặt chẽ tại cộng đồng
và tại các cơ sở y tế.

- Triển khai đồng bộ các đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên
địa bàn thành phố; phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể trong công tác
phòng, chống dịch bệnh.

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao
nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh.

- Đảm bảo đủ nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị, hoá chất để đáp ứng
nhanh khi có diễn biến dịch bệnh xảy ra.

2. Dự phòng cấp 2 (khi xảy ra dịch)

- Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh; đẩy mạnh các
hoạt động tuyên truyền kịp thời cung cấp thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh
để người dân không hoang mang, lo lắng, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.
Thiết lập đường dây nóng tại địa phương, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.

- Nắm chắc thông tin tình hình diễn biến dịch bệnh, tổ chức họp Ban chỉ đạo
Chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Chỉ đạo kịp thời các biện pháp ứng phó với diễn
biến của dịch bệnh.

- Điều tra, giám sát chặt chẽ ngay từ những ca bệnh phát sinh đầu tiên, tổ
chức khoanh vùng và xử lý ổ dịch theo đúng quy định, không để dịch lan
rộng, hạn chế thấp nhất biến chứng và tử vong do dịch bệnh gây ra.

- Thực hiện nghiêm túc hoạt động cách ly, điều trị theo đúng hướng dẫn (tại
nhà, các cơ sở y tế và tại cơ sở tập trung). Thực hiện linh hoạt nguyên tắc 04 tại
chỗ, gồm: Lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ
trong hoạt động phòng chống dịch.

- Công bố dịch trên phạm vi theo quy mô: Xã, phường, thành phố đúng quy
định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
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- Tổ chức thường trực chống dịch bệnh 24/24h đảm bảo nắm chắc diễn
biến dịch bệnh một cách nhanh nhất, dự báo khả năng và mức độ nguy hiểm
của dịch bệnh tại địa phương. Các tổ các tổ lưu động đáp ứng nhanh phòng chống
dịch sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

- Các cơ sở điều trị tổ chức việc khám, phân loại bệnh nhân, bố trí phòng
cách ly, khu điều trị cách ly và thực hiện các qui trình khử khuẩn theo đúng quy
định. Cung cấp đầy đủ trang thiết bị, vật tư, thuốc điều trị cho bệnh nhân và đảm
bảo an toàn cho cán bộ y tế và người dân. Thành lập các điểm, tổ điều trị cơ động
tùy theo mức độ và diễn biến của tình hình dịch bệnh. 

3. Dự phòng cấp 3 (Sau khi dịch bệnh lui)

- Duy trì các hoạt động tiêu độc khử trùng, xử lý triệt để mầm bệnh trên
người và môi trường. Đảm bảo duy trì các biện pháp dự phòng khi không còn
phát hiện ca mắc mới tại ổ dịch từ 14 đến 28 ngày theo đúng quy định.

- Điều trị phục hồi triệt để chống biến chứng nặng, đề phòng tái nhiễm, tái
bùng phát dịch.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống dịch.
Công bố kết thúc dịch, ổ dịch theo đúng quy định của Luật phòng, chống bệnh
truyền nhiễm.

IV. CÔNG TÁC BÁO CÁO

- Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe Nhân dân thành phố tổng hợp báo cáo và
gửi lên tuyến trên theo đúng quy định.

- Ủy ban nhân dân (Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe Nhân dân) các xã,
phường, Bệnh viện Đa khoa thành phố, Bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh có trách
nhiệm thực hiện báo cáo tình hình dịch bệnh về Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe
Nhân dân thành phố qua Trung tâm Y tế thành phố để tổng hợp hoặc báo cáo đột
xuất theo số điện thoại thường trực phòng chống dịch tại Trung tâm Y tế thành
phố (SĐT: 02143. 826 709).

V. KINH PHÍ: Từ ngân sách Nhà nước; nguồn kinh phí hợp pháp khác

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng HĐND và UBND thành phố: Tham mưu giúp Ủy ban nhân
dân thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện về các hoạt động phòng, chống dịch
bệnh ở người trên địa bàn thành phố; đôn đốc, giám sát các ngành thành viên
trong việc triển khai thực hiện hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

2. Trung tâm Y tế

- Chủ động phối hợp với các ban, ngành thành viên tham gia triển khai các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Tổ chức triển khai thực hiện tốt
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Phối hợp với Trạm thú Y thành phố trong việc trao đổi thông tin dịch bệnh
trên gia súc, gia cầm để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền
nhiễm có thể lây truyền từ động vật, gia súc, gia cầm sang người. 

- Xây dựng các kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện lập dự toán kinh phí các
hoạt động về phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, đảm bảo về nhân lực, nguồn lực,
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hậu cần, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, hoá chất, dịch truyền, phương tiện bảo
hộ... đáp ứng kịp thời cho hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn thành phố.

- Tăng cường hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống
dịch bệnh cho nhân dân; đẩy mạnh hoạt động giám sát dịch tễ, điều tra xác minh
các ca bệnh nghi ngờ, ca bệnh xác định, cách ly, điều trị kịp thời, đồng thời áp
dụng các biện pháp khoanh vùng, xử lý ổ dịch, đảm bảo không để dịch bệnh lây
lan ra cộng đồng.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; phối
hợp với các ban, ngành có liên quan tham gia kiểm tra việc đảm bảo an toàn vệ
sinh thực phẩm tại các cơ sở thực phẩm theo phân cấp quản lý.

- Chỉ đạo các trạm y tế các xã, phường, các phòng, khoa triển khai các hoạt
động phòng, chống dịch bệnh theo địa bàn quản lý. Chịu trách nhiệm chỉ đạo các
hoạt động về chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn;
thông tin, báo cáo kịp thời mọi diễn biến tình hình dịch bệnh với thường trực Ban
chỉ đạo thành phố và lãnh đạo các cấp để có giải pháp xử lý kịp thời.

- Phối hợp với các bệnh viện tuyến thành phố (Bệnh viện Đa khoa thành

phố, Bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh) trong hoạt động giám sát, điều tra dịch tễ,
hội chẩn các ca bệnh truyền nhiễm theo đề nghị của bệnh viện; cung cấp, trao đổi,
cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh.

- Mở các lớp tập huấn phổ biến, cập nhật các kiến thức về giám sát dịch
bệnh, các phác đồ chẩn đoán, điều trị các bệnh truyền nhiễm cho cán bộ y tế
tuyến thành phố và tại các xã, phường.

Lập dự toán, quản lý, phân phối nguồn kinh phí phòng chống dịch bệnh
được cấp theo đúng quy định của Nhà nước sau khi đã được phê duyệt.

3. Bệnh viện Đa khoa thành phố - Bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh

- Chủ động triển khai tốt các hoạt động phòng chống dịch tại bệnh viện và
tại các cơ sở điều trị, tổ chức tốt việc khám phát hiện, phân loại bệnh nhân mắc
bệnh truyền nhiễm, bố trí khu điều trị cách ly, thực hiện các qui trình khử khuẩn
theo đúng quy định. Cung cấp đầy đủ trang thiết bị, vật tư, thuốc điều trị cho bệnh
nhân và đảm bảo an toàn cho cán bộ y tế và người dân.

- Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố trong hoạt động giám sát, điều tra
dịch tễ, hội chẩn các ca bệnh truyền nhiễm; cung cấp, trao đổi, cập nhật thông tin
về tình hình dịch bệnh theo đúng quy định.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo
đúng quy định.

4. Phòng Văn hóa - Thông tin: Phối hợp với Y tế thành phố, các cơ quan
chức năng tăng cường quản lý và phòng chống dịch bệnh tại các khu du lịch, vui
chơi giải trí công cộng. Tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh trên địa bàn.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các trường học tăng cường tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh, vệ
sinh môi trường, vệ sinh học đường, thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực
phẩm cho học sinh, cán bộ và giáo viên tại các nhà trường.
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- Phối hợp với ngành Y tế tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ và quản
lý sức khỏe cho học sinh theo quy định, thông tin kịp thời các hiện tượng bất
thường liên quan đến sức khỏe học sinh về trạm Y tế hoặc có thể báo cáo trực tiếp
về Trung tâm Y tế thành phố khi có diễn biến dịch xảy ra.

- Thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh tại nhà trường.

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán, cấp
kinh phí theo quy định của Nhà nước đảm bảo yêu cầu trong các hoạt động phòng
chống dịch bệnh trên địa bàn.

7. Trung tâm Văn hóa, TT- Truyền thông: Phối hợp chặt chẽ với Y tế
thành phố trong việc đưa tin, viết bài đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời phục
vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

8. Ban Chỉ huy Quân sự: Chỉ đạo quân y triển khai công tác phòng chống
dịch bệnh tại các đơn vị, tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường
cho cán bộ, chiến sỹ; phối hợp Quân - Dân y trong các tình huống khẩn cấp, sẵn
sàng hỗ trợ thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh khi có yêu cầu.

9. Công an thành phố: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội nơi xảy ra
dịch; Hỗ trợ với lực lượng chuyên môn trong công tác kiểm soát người, phương
tiện lưu thông, ra vào vùng dịch: Phối hợp liên ngành lập các chốt kiểm tra, kiểm
soát hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hóa, thực phẩm, gia súc, gia cầm theo
quy định. Điều hành các phương tiện giao thông chấp hành việc tiêu độc, khử
trùng tại các chốt ra vào vùng dịch.

10. UBND các xã, phường: Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh
phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương; kiện toàn Ban chỉ đạo
Chăm sóc sức khỏe Nhân dân; phân công nhiệm vụ cho các ngành thành viên; cân
đối kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương phục vụ công tác phòng, chống dịch
bệnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch
Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố: Chỉ
đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với ban, ngành chuyên môn triển khai các
hoạt động phòng chống dịch bệnh. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân
thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng bệnh... xây dựng các
công trình vệ sinh, xây dựng thôn, tổ văn hóa, sức khỏe ....

Trên đây là kế hoạch triển khai các biện pháp ngăn chặn, phòng, chống dịch
bệnh ở người trên địa bàn thành phố. Các đơn vị căn cứ Kế hoạch triển khai thực
hiện./.

Nơi nhận:
- Sở Y tế Lào Cai;
- TT thành ủy;
- Lãnh đạo UBND TP;
- UBMTTQ và các đoàn thể TP;
- Các đơn vị theo Kế hoạch;
- UBND các xã, phường;
- Trạm thú Y thành phố;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Vũ Quốc
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