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SỞ Y TẾ 

 
Số:          /SYT-NVY 

V/v tăng cường phòng, chống 

dịch bệnh mùa đông xuân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Trà Vinh, ngày        tháng  01 năm 2020 

Kính gửi:  

- Các Sở, Ngành trên địa bàn tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 
- Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh, Bệnh viện đa 

khoa Minh Tâm, Bệnh viện Quân dân Y. 
 

Căn cứ Công văn số 1172/DP-DT ngày 26/12/2019 của Cục Y tế dự phòng 

về tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân (đính kèm); 

Căn cứ Công văn số 4923/UBND-KGVX ngày 27/12/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân 

năm 2019 - 2020 (đính kèm), 

Tính đến cuối tháng 12/2019 toàn tỉnh Trà Vinh mắc 3.180 ca Sốt xuất huyết, 

tăng 2,4 lần so với cùng kỳ 2018, không có trường hợp tử vong, giảm 100% so với 

cùng kỳ năm 2018; bệnh Tay chân miệng mắc 1.895 ca, tăng 1,8 lần so với cùng kỳ 

năm 2018, không có tử vong; bệnh Sốt phát ban nghi Sởi: mắc 179 ca, tăng 166 ca 

so với cùng kỳ 2018, trong đó 27 ca dương tính Sởi; bệnh Cúm A(H1N1) mắc 03 

ca, tử vong 01 ca, số mắc giảm 01 ca, tử vong giảm 01 ca so với cùng kỳ 2018. 

Bệnh có chiều hướng giảm so với những tháng gần đây nhưng vẫn còn lưu hành ở 

mức cao, tuy nhiên theo ghi nhận của Cục Y tế dự phòng bệnh cúm ghi nhận số 

trường hợp nhập viện có xu hướng gia tăng tại một số bệnh viện tuyến cuối. Nhằm 

tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh góp phần đảm bảo đón Tết 

Nguyên Đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, Sở Y tế đề nghị các Sở, Ngành và các 

đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Các Sở, Ngành: 

1.1. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan 

thông tin đại chúng, truyền thông cơ sở đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng 

chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuyên truyền mạnh mẽ lợi ích của 

việc tiêm vắc xin phòng bệnh. Hướng dẫn người dân thực hiện tốt 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, chế biến gia cầm và các sản phẩm của gia cầm. 

1.2. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với ngành Y tế triển khai mạnh mẽ 

các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, các trường học; tổ  chức 
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tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, 

nước sạch, thường xuyên làm vệ sinh môi trường tại trường 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, không để dịch lây 

lan trong trường học 

1.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  Sở Công thương, Công an, 

Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan: tăng cường giám sát, phát hiện 

sớm các ổ dịch cúm trên các đàn gia cầm, xử lý triệt để ổ dịch, phòng tránh lây 

nhiễm bệnh cúm gia cầm cho người; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển và buôn 

bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc 

1.4. Sở Tài chính: Bố trí kinh phí kịp thời phục vụ công tác phòng, chống 

dịch tùy theo tình hình thực tế diễn biến dịch trên địa bàn tỉnh. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: chịu trách nhiệm về 

công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, chỉ đạo quyết liệt ngành Y tế và các ngành 

liên quan triển khai tốt các hoạt động về kiểm soát, phòng, chống các bệnh truyền 

nhiễm trên địa bàn phụ trách; kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, phân 

công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên; đảm bảo kinh phí cho phòng, chống dịch 

bệnh, đẩy mạnh công tác truyền thông và quản lý bệnh nhân, xử lý nguồn bệnh tại 

cộng đồng. 

- Thành lập các đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống 

dịch bệnh tại địa phương. 

- Huy động sự tham gia của các cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức 

chính trị, chính trị - xã hội phối hợp với ngành Y tế triển khai công tác phòng, 

chống dịch bệnh. 

- Chỉ đạo và phối hợp với các tổ chức chính trị có liên quan tổ chức các hoạt 

động truyền thông trực tiếp đến từng hộ gia đình về các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh. 

3. Các đơn vị thuộc ngành Y tế: 

3.1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

- Giám sát chặt chẽ tình hình mắc dịch bệnh đến tận ấp, xã, phường, hộ gia 

đình, các yếu tố nguy cơ, báo cáo kịp thời về Sở Y tế, Bộ Y tế theo quy định.  

- Tổ chức trực 24/24 vào các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đảm 

bảo cập nhật tình hình bệnh nhiễm truyền nhiễm, ổ dịch chỉ đạo và phối hợp với 

TTYT huyện, thị xã, thành phố xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch theo quy định của Bộ  

Y tế.không để dịch lan rộng. 
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- Phối hợp với bệnh viện tổ chức lấy mẫu gởi xét nghiệm để chẩn đoán xác 

định tác nhân gây bệnh đặc biệt là các bệnh nghi cúm A(H5N1, A(H7N9), 

A(H5N6), MERS-CoV 

- Đảm bảo cung ứng đầy đủ vắc xin, vật tư tiêm chủng cho địa phương thực 

hiện tốt công tác tổ chức tiêm chủng các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng 

mở rộng; thường xuyên rà soát đối tượng  tiêm chủng, tổ chức tiêm vét cho các đối 

tượng chưa tiêm hoặc hoãn tiêm, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt í t nhất 95% 

theo quy mô xã, phường 

- Phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ Trung ương, các 

cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và Trung ương 

tăng cường công tác truyền thông nguy cơ, giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức 

về các biện pháp phòng bệnh, giáo dục vệ sinh, chú trọng những nơi có nguy cơ 

cao, nơi tập trung đông người. 

3.2. Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản- Nhi: 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thu dung, cấp cứu và điều trị dịch bệnh, duy trì  

hoạt động thường xuyên của bệnh viện khi có dịch bệnh.    

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện cần 

thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân. 

- Chỉ đạo tuyến và hỗ trợ tuyến dưới về mặt chuyên môn, nhân lực, vật lực khi 

cần thiết; kiểm tra giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh của các cơ sở khám 

chữa bệnh trong phạm vi địa phương. 

- Thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, phòng, chống lây nhiễm chéo 

trong bệnh viện. 

- Thông báo cho các đơn vị y tế dự phòng trong công tác thu thập thông tin, 

phối hợp lấy bệnh phẩm, thực hiện báo cáo trường hợp bệnh truyền nhiễm đầy đủ, 

chính xác, kịp thời theo quy định. 

3.3. Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh, Bệnh viện đa khoa khu vực, 

Bệnh viện Quân dân Y và Bệnh viện đa khoa Minh Tâm: 

- Xây dựng kế hoạch thu dung, cách ly và điều trị bệnh nhân và duy trì hoạt 

động thường xuyên của bệnh viện khi có dịch bệnh.  

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện cần 

thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân. 

- Báo cáo kịp thời cho Trung tâm Y tế huyện các trường hợp bệnh truyền 

nhiễm đầy đủ, chính xác theo quy định. 

3.4. Chi Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm: 
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- Thực hiện công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến kiến thức về đảm bảo an 

toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau đợt Tết Nguyên đán 2020. 

- Phối hợp với Thanh tra Sở Y tế, Chi cục Thú y, Chi cục Quản lý thị trường 

và các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

chế biến thực phẩm trên toàn tỉnh, nhất là các chợ, thức ăn đường phố , các lò giết 

mổ; xử phạt nghiêm những cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm. 

3.5. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố: 

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cấp huyện tăng cường 

các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. 

- Giám sát chặt chẽ phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh đầu tiên tại hộ gia 

đình, ấp, xã, phường, để khoanh vùng và xử lý kịp thời.  

-  Phối hợp chặt chẽ với ngành Thú y trong việc chủ động giám sát, chia sẻ 

thông tin và tổ chức các hoạt động phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật 

sang người, dự phòng tiêm ngừa phòng chống bệnh Dại. 

 - Phối hợp với bệnh viện trên địa bàn tổ chức lấy mẫu gởi Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm . 

- Phối hợp với Chi Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm và các cơ quan liên quan 

tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên 

địa bàn, nhất là các chợ, thức ăn đường phố, các lò giết mổ.... 

- Triển khai hoạt động xử lý triệt để ổ dịch theo đúng Hướng dẫn giám sát và 

phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế.  

- Tổ chức trực 24/24 vào các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đảm 

bảo cập nhật tình hình bệnh nhiễm truyền nhiễm, xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch theo 

quy định của Bộ Y tế.không để dịch lan rộng. 

- Nhận và cấp đầy đủ vắc xin, vật tư tiêm chủng cho xã, phường, thị trấn thực 

hiện tốt công tác tổ chức tiêm chủng các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng 

mở rộng; thường xuyên rà soát đối tượng  tiêm chủng, tổ chức tiêm vét cho các đối 

tượng chưa tiêm hoặc hoãn tiêm, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt í t nhất 95% 

theo quy mô xã, phường 

- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống 

bệnh dịch trước, trong và sau đợt Tết Nguyên đán 2020 

3.6. Trạm Y tế xã, phường, thị trấn: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập kế hoạch bảo đảm kinh 

phí cho công tác chống dịch bệnh của địa phương; huy động các ban, ngành, đoàn 
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thể, tổ trưởng vận động người dân đưa trẻ đi tiêm chủng và tham gia tích cực công 

tác phòng, chống dịch bệnh. 

- Giám sát chặt chẽ phát hiện sớm trường hợp nghi mắc bệnh tại hộ gia đình, 

từng ấp, đình để khoanh vùng và xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch, không lây lan; cấp 

cứu ban đầu và điều trị bệnh nhân khi mắc bệnh dịch, giám sát các trường hợp điều 

trị tại nhà. 

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Thú y trong việc giám sát các bệnh lây truyền 

từ động vật sang người như cúm A (H5N1), bệnh Dại... 

- Thực hiện tuyên truyền trên hệ thống truyền thông cơ sở, tổ chức truyền 

thông trực tiếp tại cộng đồng về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, huy động 

cộng đồng trong các hoạt động tiêm chủng phòng bệnh. 

- Thực hiện tiêm chủng mở rộng, rà soát đối tượng tiêm chủng, thường xuyên 

tổ chức tiêm vét đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đạt tỷ lệ ≥ 95%, giám sát và xử trí các 

trường hợp phản ứng sau  

- Báo cáo kịp thời cho Trung tâm Y tế huyện các trường hợp bệnh truyền 

nhiễm theo quy định. 

Đề nghị Lãnh đạo các Sở, Ngành và các đơn vị triển khai thực hiện theo nội 

dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắt, đề nghị báo cáo 

về Sở Y tế kịp thời xử lý./. 

Nơi nhận : 
- Như trên; 
- Cục Y tế dự phòng (để báo cáo); 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 
 

Nguyễn Hữu Phước 
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