
 
  Kính gửi:  

- Các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn, Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 5995/BYT-DP ngày 24/10/2022 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm; để chủ động phòng chống cúm 

gia cầm lây nhiễm sang người, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Y tế 

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tăng cường giám sát, phát hiện sớm các 

trường hợp viêm phổi nặng do vi rút. Điều tra dịch tễ các trường hợp nghi nhiễm 

cúm gia cầm; phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương xử lý sớm, triệt để 

ổ dịch ngay từ khi phát hiện. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sẵn sàng thu 

dung, cách ly, điều trị theo quy định của Bộ Y tế. Đảm bảo đầy đủ thuốc, vật tư, 

trang thiết bị y tế, hóa chất, sinh phẩm phục vụ khám bệnh, chữa bệnh và phòng, 

chống dịch. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành, đơn vị, 

địa phương liên quan triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống 

bệnh lây truyền 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 Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Theo dõi, giám sát, báo cáo Cục Y tế dự phòng về bệnh truyền nhiễm theo 

quy định tại 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 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để triển khai các hoạt động phòng, chống các 

chủng vi rút cúm gia cầm có khả năng lây sang người. 

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan; các địa phương tăng cường kiểm tra, 

giám sát và triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm theo 

chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 31/12/2021 

của UBND tỉnh về phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2022-2025. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp với ngành Y tế chỉ đạo cơ quan báo chí, truyền thông tăng 

cường công tác tuyền truyền các biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm sang 

người; giáo dục sức khỏe, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về tác hại và tính chất 
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nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm theo khuyến cáo của Bộ Y tế để Nhân dân biết 

và phòng tránh. 

4. UBND các huyện, thành phố 

- Theo dõi sát tình hình dịch cúm gia cầm tại địa phương. Tăng cường tuyên 

truyền các biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm sang người tại khu vực có gia 

cầm ốm, chết và những vùng có nguy cơ cao.  

- 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 quyền địa phương, cơ quan thú y và triển 

khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.  

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền cấp xã phối hợp chặt 

chẽ trong việc giám sát dịch cúm gia cầm trên người để kịp thời xử lý triệt để ổ 

dịch. 

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận:                       
- Bộ Y tế; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Lưu VP1, VP3, VP7. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Trần Lê Đoài 

 


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2022-11-11T14:48:56+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Chu Thị Hồng Loan<chuhongloan@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-11T15:03:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Lê Đoài<tranledoai@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-11T15:18:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-11T15:19:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-11T15:19:17+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




