
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2020 

V/v tăng cường công tác 

phòng, chống dịch bệnh mùa 

đông xuân  

 

Kính gửi:       

- Các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp 

  và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền 

  thông, Tài chính; 

- Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Chi cục Kiểm dịch Động vật vùng Lạng Sơn; 

- Ủy ban nhân dân các huyêṇ, thành phố.  

 

Thực hiện Công văn số 138/BYT-DP ngày 10/01/2020 của Bộ Y tế về 

việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông - xuân, UBND tỉnh 

yêu cầu các cơ quan liên quan: 

1. Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực 

hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1349/UBND-

KGVX ngày 21/12/2019 về việc phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 

2019 - 2020. Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa 

đông xuân, chú trọng triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh tại các vùng 

sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế, vùng đồng bào dân tộc sinh sống, 

khu vực di biến động về dân cư, vùng có ổ dịch cũ và nơi có tỷ lệ tiêm chủng 

chưa cao trong những năm qua. Tăng cường các biện pháp để phòng các bệnh 

nguy hiểm có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam như MERS-CoV, cúm 

A(H7N9), A(H5N6), nhất là các huyện giới giới.  

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai quyết liệt 

công tác kiểm soát dịch bệnh, tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện 

sớm, đáp ứng ngay, xử lý triệt để ổ dịch, không để lan rộng và kéo dài tại cộng 

đồng; tập trung triển khai công tác tiêm chủng; tổ chức tốt việc phân tuyến, thu 

dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong ở người do dịch bệnh; kịp 

thời tham mưu đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh hiệu quả, phù hợp với diễn biến dịch tễ của từng bệnh dịch trên địa bàn tỉnh. 

Tổ chức các đoàn thường xuyên kiểm tra, giám sát đánh giá, đôn đốc chỉ đạo các 

địa bàn triển khai hoạt động phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học và các đơn vị trực 

thuộc đẩy mạnh các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, các 

trường học; chủ động phối hợp với ngành y tế tổ chức tuyên truyền, giáo dục, 

nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn 
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thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, nước sạch, thường 

xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học; phối hợp quản lý tốt 

sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, 

thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết 

không để dịch lây lan trong trường học. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai mạnh mẽ các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch ở động vật có khả năng lây nhiễm 

sang người, xử lý triệt để ổ dịch, thông báo kịp thời cho ngành y tế để phối hợp 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lây từ động vật, thực phẩm sang người. 

Kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn lây nhiễm các dịch bệnh từ bên ngoài vào địa bàn 

thông qua vận chuyển, nhập lậu động vật, sản phẩm từ động vật không đảm bảo 

vệ sinh thú y ra, vào tỉnh. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan 

hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng, truyền thông cơ sở đẩy mạnh công 

tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân. Tuyên truyền mạnh 

mẽ lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng bệnh để cho người dân hiểu và đưa trẻ đi 

tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch; hướng dẫn người dân thực hiện tốt vệ sinh môi 

trường, vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng; thực hiện ăn chín, 

uống chín; thực hiện an toàn thực phẩm trong giết mổ gia súc, gia cầm và chế 

biến các sản phẩm từ gia súc, gia cầm. 

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Chi cục Kiểm dịch 

Động vật vùng Lạng Sơn tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ tại 

các cửa khẩu, đường mòn biên giới, ngăn chặn triệt để gia cầm, sản phẩm gia cầm 

bị bệnh, không rõ nguồn gốc nhập lậu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

7. Sở Tài chính kịp thời bổ sung kinh phí theo đề xuất của Sở Y tế và các 

cơ quan liên quan để đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống 

dịch bệnh. 

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở liên quan, Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Y tế; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo LS; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KG-VX, KTN, KTTH, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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