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Hiện nay, dịch COVID-19 cơ bản đang được kiểm soát tốt, tuy nhiên vẫn 

tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp, khó lường với việc vẫn tiếp tục ghi nhận các 

ca mắc COVID-19 trong khi tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 

và tiêm cho trẻ em tại huyện còn chưa cao. Bên cạnh đó, các bệnh dịch lưu hành 

như đậu mùa khỉ và bệnh lây qua đường hô hấp vẫn đang có những diễn biến 

phức tạp, trong thời gian tới với điều kiện khí hậu mùa đông rất thuận lợi cho 

các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển, nhất là các bệnh lây truyền 

qua đường hô hấp nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống 

dịch. 

Thực hiện Công văn số 3380/UBND-VX ngày 21 tháng 12 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch 

bệnh, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau:  

1. Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện 

Đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, nhất là tiêm cho trẻ em 

từ 5 đến dưới 18 tuổi trong các cơ sở giáo dục theo Kế hoạch phối hợp số 

1557/KH- BYT-BGDĐT ngày 17/11/2022 giữa Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

Thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát dịch bệnh, đánh giá nguy cơ dịch 

bệnh; tăng cường hoạt động giám sát, phát hiện sớm, đáp ứng nhanh, xử lý triệt 

đế ổ dịch, không để lan rộng và kéo dài tại cộng đồng. 

Tổ chức tốt việc phân tuyến, thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh, tránh 

lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất 

tử vong ở người do dịch bệnh. Đồng thời, có kế hoạch phân tuyến điều trị, tránh 

tình trạng quá tải. 

Thường xuyên cập nhật, thống kê số lượng và tình trạng bệnh nhân nặng, 

đặc biệt các nhóm người bệnh dễ tổn thương như phụ nữ có thai, trẻ nhỏ, người 

cao tuổi trên địa bàn, để có kế hoạch sẵn sàng ứng phó với các tình huống nguy 

kịch. 

Chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, linh hoạt, phù 

hợp với diễn biến tình hình dịch của từng địa phương. Tổ chức các đoàn kiểm 

tra thường xuyên giám sát đánh giá, đôn đốc chỉ đạo các địa phương, đơn vị 

triển khai hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn. 
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2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo 

dục, các trường học; hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động chăm 

sóc sức khỏe ban đầu và phòng chống các dịch, bệnh trong trường học. 

Chủ động phối hợp với ngành y tế tăng cường công tác tuyên truyền, giáo 

dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo các 

cơ sở giáo dục đảm bảo an toàn thực phấm tại các bếp ăn tập thế, cung cấp đủ 

nước uống, bố trí đủ nước sạch và xà phòng, 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 đế được khám, điều 

trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học. 

Phối hợp với ngành Y tế đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ 

em từ 5 đến dưới 18 tuối trong các cơ sở giáo dục theo Kế hoạch phối hợp số 

1557/KH-BYT-BGDĐT. 

3. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

Tăng cường tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại 

chúng về các biện pháp phòng, chống bệnh dịch (vệ sinh môi trường, thu gom 

phế thải, loại trừ các ổ lăng quăng/bọ gậy, phòng tránh muỗi đốt, vệ sinh cá 

nhân, rửa tay với xà phòng và nước sạch, sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ 

sinh...); thực hiện ăn chín, uống chín; thực hiện an toàn thực phấm trong giết mổ 

gia súc, gia cầm và chế biến các sản phẩm từ gia súc, gia cầm; tích cực thông 

tin, tuyên truyền về hiệu quả và lợi ích của việc tiêm vắc xin để khuyến khích và 

vận động người dân tích cực tham gia tiêm vắc xin để bảo vệ bản thân và cộng 

đồng, trong đó đẩy mạnh thông tin tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 

5 đến dưới 18 tuổi trong các cơ sở giáo dục. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên các đàn 

gia súc, gia cầm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm các ổ 

dịch ở động vật, xử lý triệt để ổ dịch, thông báo kịp thời cho ngành y tế đế phối 

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

người. 

5. Đội Quản lý thị trường số 02 huyện 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Công an huyện, các Đồn biên phòng, Chi Cục Hải quan huyện 

và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn triệt để gia 

cầm, sản phẩm gia cầm bị bệnh, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm. 

6. Phòng Tài chính- Kế hoạch 

Tham mưu UBND huyện theo đề xuất của ngành Y tế và các đơn vị liên 
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quan để đảm bảo nhu cầu đáp ứng phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định. 

7. Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện 

Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh; tiếp 

tục thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, không để dịch bùng phát trở lại; 

quán triệt và chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 cho cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, đặc biệt là Đảng 

viên cần nêu gương trong công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Tiếp tục huy động nguồn lực, sự tham gia của các cơ quan,ban, ngành, 

đoàn thể xã, thị trấn trong công tác phòng chống dịch, nhất là tham gia hỗ trợ 

công tác triến khai tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

Đẩy nhanh tiến độ tiêm các mũi vắc xin phòng COVID-19 an toàn cho 

các nhóm đối tượng để cơ bản hoàn thành tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến 

dưới 12 tuổi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tiêm mũi 3 cho người từ 12 

tuổi trở lên và mũi 4 cho các đối tượng có chỉ định theo hướng dẫn của Bộ Y tế, 

Sở Y tế. 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 

huyện nếu tỷ lệ tiêm vắc xin trên địa bàn thấp, để xảy ra dịch trên địa bàn khi 

vẫn còn đối tượng có chỉ định nhưng chưa được tiêm chủng. 

Căn cứ ý kiến trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế;                

- TT. Huyện ủy;  

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, YT. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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