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Thực hiện Công văn số 120/UBND-KTN ngày 07/02/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống 

dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm và ở người. 

Từ đầu năm đến nay theo thông tin của Tổ chức Thú y  thế giới (OIE) và 

của các nước trên thế giới 11 quốc gia và vùng lãnh thổ đã xảy ra nhiều ổ dịch 

Cúm gia cầm, cụ thể vi rút cúm gia cầm chủng A/H5N1 tại Ấn Độ và Trung 

Quốc, chủng A/H5N2 và A/H5N5 tại Đài Loan,...nguy cơ bệnh lây lan giữa các 

nước rất cao. 

Tại Việt Nam, năm 2019 bệnh Cúm gia cầm xảy ra trên 70 hộ chăn nuôi 

tại 44 xã, 41 huyện thuộc 24 tỉnh, thành phố; riêng từ đầu năm 2020 đến nay đã 

xảy ra 01 ổ dịch Cúm gia cầm A/H5N1 tại Quảng Ninh và có khả năng dịch 

bệnh sẽ lây lan giữa các tỉnh trong nước nói chung, xâm nhập vào tỉnh An Giang 

nói riêng. Để chủ động trong công tác phòng, chống cúm A (H5N1) và một số 

chủng virus cúm có thể lây sang người, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), Trung tâm Y tế huyện, 

thị xã, thành phố: 

- Đẩy mạnh hoạt động hệ thống giám sát dựa vào sự kiện các tuyến; Tích 

cực tổ chức thu thập thông tin, giám sát để phát hiện sớm ca bệnh đầu tiên, lấy 

mẫu bệnh phẩm, điều tra ca bệnh, tiến hành ngay việc bao vây và khống chế ổ 

dịch, không để dịch bùng phát lan rộng; 

- Duy trì việc trao đổi thông tin với cơ quan Thú y tỉnh, huyện, xã về tình 

hình dịch bệnh trên gia cầm, gia súc bệnh, chết hàng lọat tại địa phương, có kế 

hoạch phối hợp điều tra và chống dịch; 

- Củng cố đội cơ động chống dịch hỗ trợ tuyến cơ sở và chuẩn bị cơ số 

thuốc, hóa chất, phương tiện, trang thiết bị chống dịch; 

- Tăng cường công tác giám sát tại các cửa khẩu: Phát hiện người qua lại 

biên giới có biểu hiện sốt cao, đặc biệt là những người đi về từ vùng đang có 

dịch bệnh để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, cách ly, xử lý 

kịp thời; 



- Kết hợp với các đơn vị liên quan phát hiện, xử lý phương tiện vận 

chuyển gia cầm bệnh, chết theo quy định.  

- Duy trì trao đổi thông tin, báo cáo ca bệnh theo đường dây nóng và theo 

Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về việc “Hướng 

dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm”. 

- Về công tác Truyền thông: Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên 

quan thực hiện tuyên truyền giáo dục cộng đồng kiến thức và các biện pháp 

phòng chống cúm A, tập trung: 

+ Sốt cao đột ngột >380c, khó thở, có tiền sử tiếp xúc với gia cầm bệnh, 

chết hàng loạt... phải nhập viện để chẩn đoán và điều trị; 

+ Không ăn tiết canh, ăn thịt gia cầm bệnh, chết; 

+ Phát hiện gia cầm bệnh, chết hàng loạt phải báo cáo cho thú y tại địa 

phương; 

+ Tăng cường  sức khỏe: ăn uống, nghỉ ngơi, luyện tập thể thao... 

+ Tăng cường hoạt động tuyên truyền, nhằm cung cấp các thông tin để 

người dân biết, không lo lắng và hướng dẫn cộng đồng thực hiện tốt hành vi vệ 

sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng. 

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Tiếp tục duy trì công tác giám sát ca bệnh hàng ngày tại các cơ sở điều 

trị, khi phát hiện có trường hợp nghi ngờ nhiễm cúm A/H5N1 và các chủng vi 

rút khác, tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gởi đến CDC tỉnh hoặc TTYT các huyện, 

thị xã, thành phố theo tuyến; 

- Thông báo thông tin cập nhật ca bệnh và báo nhanh về CDC và TTYT 

huyện, thị xã, thành phố theo quy định; 

- Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, phương tiện, trang thiết bị cần 

thiết để điều trị bệnh có hiệu quả góp phần hạn chế tử vong và hỗ trợ tuyến cơ 

sở khi cần thiết; 

- Củng cố lại các phòng cách ly, sẳn sàng tiếp nhận điều trị bệnh nhân;  

- Thực hiện tốt công tác thu dung, điều trị bệnh nhân; tiến hành chẩn 

đoán, phát hiện sớm và điều trị kịp thời các trường hợp bệnh nhân cúm. Đặc biệt 

chú ý đối với các trường hợp cúm trong nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, 

người mắc các bệnh mạn tính (bệnh tim mạch, lao phổi, tiểu đường, suy dinh 

dưỡng, bệnh nhân AIDS,…). 

Nhận được công văn này, Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị triển khai 

ngay các giải pháp đã được phân công, báo cáo kết quả triển khai thực hiện bằng 

văn bản về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y)./.     
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