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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

Số:  496 /KH-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày 28 tháng 02 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH  

Phòng, chống dịch bệnh năm 2020 tỉnh An Giang  

 

I. Nhận định, dự báo dịch năm 2020 

- Đối với dịch tay chân miệng (TCM): tình hình dịch bệnh TCM năm 2019 tăng  

11,5% so với cùng kỳ năm 2018, hầu hết các huyện đều tăng, nếu các địa phương không 

tích cực các biện pháp chủ động trong tuyên truyền, xử lý ổ dịch sớm và triệt để, dịch 

bệnh có khả năng bùng phát vào những tháng đầu năm 2020. 

- Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu làm cho thời tiết thay đổi bất thường, một số dịch 

bệnh nguy hiểm khác đã xảy ra ở một số nước trong khu vực và trên thế giới, đồng thời 

các dịch bệnh khác đã xảy ra các tỉnh lân cận như: liên cầu lợn, viêm não nhật bản B, 

cúm A (H1N1), sởi... .. nguy cơ xâm nhập vào địa bàn tỉnh AG và nhanh chóng làm tăng 

số ca mắc tại các địa phương trong tỉnh. 

II. Mục tiêu chung 

- Khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra; 

- Giảm tỷ lệ mắc; 

- Hạn chế tử vong. 

III. Mục tiêu, chỉ tiêu 

1. Sốt xuất huyết (có kế hoạch riêng) 

1.1. Giảm 7% tỷ lệ mắc/100.000 dân so với tỉ lệ mắc/100.000 dân trung bình 5 năm 

2011-2015 (từ 150,12 giảm còn 139,61 tương đương 2.644 ca mắc); 

1.2. Giảm tỷ lệ chết/mắc xuống còn 0,08% (dưới 03 ca chết). 

2. Tay chân miệng  

2.1. Giảm 10% tỷ lệ mắc/100.000dân so trung bình 5 năm 2011-2015 (từ 127,25 

giảm còn 114,53 tương đương 2.178ca mắc); 

2.2. Giảm 15% tỷ lệ chết/mắc so trung bình 5 năm 2011-2015 (từ 0,118 giảm còn 

0,100 tương đương 02 ca chết). 

3. Cúm A (H5N1, H5N8, H7N9...), Mer-CoV, bệnh mới nổi (Covid-19): Hạn chế 

tối đa số ca mắc, chết; khống chế tốt từng ca bệnh, không để dịch lan rộng; 

4. Các bệnh nguy hiểm lây qua đường tiêu hóa (Tả, Thương hàn...): 

- Giảm 10% tỷ lệ mắc/100.000 dân so với trung bình 5 năm 2011-2015; 

- Giảm 10% tỷ lệ chết/mắc so với trung bình 5 năm 2011-2015. 
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IV. Giải pháp thực hiện 

A. Khi chưa có dịch 

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo 

- Duy trì sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Cấp ủy, Chính quyền và ban ngành đoàn 

thể các cấp trong thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại địa bàn. 

- Tổ chức sớm hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch thực hiện 2020 

chậm nhất là vào tháng 02/2020. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tham mưu SYT trình UBND tỉnh phê duyệt Kế 

hoạch PCD năm 2020 sớm, tập trung triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. 

- Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch các cấp. Tăng cường 

giám sát, kiểm tra công tác phòng chống dịch các địa phương theo định kỳ hoặc đột xuất; 

- Thiết lập đội đáp ứng nhanh cấp tỉnh, huyện theo Quyết định số 5894/QĐ-BYT 

ngày 19/12/2019 của Bộ Y tế về việc “Hướng dẫn thiết lập và vận hành  đội đáp ứng 

nhanh”. 

- Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của tuyến trên: Thông tư số 17/2019/TT-

BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế về “Hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch 

bệnh truyền nhiễm”; Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT ngày 

27/5/2013 của Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về “Hướng dẫn phối 

hợp về phòng chống các dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người”... 

- Tiếp tục thực hiện các công văn chỉ đạo của Sở Y tế về công tác phòng, chống các 

dịch bệnh truyền nhiễm có trên địa bàn tỉnh. 

2. Công tác giám sát, phát hiện bệnh, ổ dịch 

- Giám sát phát hiện ca bệnh từ 2 hệ thống giám sát: 

+ Phần mềm Thông tư 54 (PMTT54): thực hiện tốt công tác phát hiện ca bệnh tại tất 

cả các cơ sở điều trị, thu dung và nhập liệu ca bệnh vào PMTT54 đúng thời gian qui định 

và đúng với định nghĩa trường hợp bệnh  theo hướng dẫn Quyết định 4283/QĐ-BYT 

ngày 08/8/2016 của Bộ Y tế; 

+ Phần mềm giám sát dựa vào sự kiện (PM.EBS): hệ dự phòng các tuyến tỉnh, 

huyện, xã, y tế khóm ấp phát hiện sớm ca bệnh, dấu hiện cảnh báo từ cộng đồng, từ cơ sở 

điều trị tiến hành nhập liệu vào PM.EBS theo đúng hướng dẫn Quyết định 2018/QĐ-BYT 

ngày 28/3/2018 của Bộ Y tế vể hướng dẫn giám sát dựa vào sự kiện. 

- Các cơ sở điều trị thu dung ca bệnh, chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời đúng phác đồ 

của Bộ Y tế, hạn chế biến chứng và tử vong, chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, trang thiết 

bị hỗ trợ cho công tác điều trị, làm tốt công tác cách ly ca bệnh, phòng chống nhiễm 

khuẩn trong bệnh viện. 

- Thực hiện tốt công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu biên giới. 

- Tiếp tục củng cố, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống giám 

sát dịch bệnh từ tỉnh đến cơ sở, phát hiện kịp thời ca bệnh, nắm được thông tin thường 

xuyên, kịp thời về diễn biến của dịch bệnh trong khu vực và trong địa bàn tỉnh. 
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- Đẩy mạnh các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt côn trùng, phun hóa chất phòng 

chống dịch bệnh. 

- Kiểm tra nguồn cung cấp nước sinh hoạt, các cơ sở sản xuất nước đá, kinh doanh 

chế biến thực phẩm, nước giải khát, đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra trong mùa khô, các 

dịp lễ, hội, tết. 

-Tuyên truyền thường xuyên, liên tục nâng cao nhận thức của cộng đồng về tính 

chất nguy hiểm, đường lây truyền, cách phòng bệnh, các triệu chứng và xử lý bệnh dịch. 

3. Công tác điều trị 

- Củng cố các cơ sở điều trị, sẵn sàng các điều kiện tiếp nhận điều trị bệnh nhân: 

+ Các BVĐK tỉnh, TTYT huyện: có khu điều trị riêng hoặc phòng cách ly riêng (đối 

với những nơi chưa đủ điều kiện phải quy hoạch trước) có đầy đủ nhân lực và cơ sở vật 

chất (giường bệnh, thuốc, hoá chất tẩy uế, lấy mẫu bệnh phẩm…); đồng thời, thành lập ít 

nhất 02 đội điều trị lưu động để sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới khi cần thiết; 

+ Trạm Y tế xã, phường: chuẩn bị giường lưu bệnh, thuốc, hoá chất… 

- BVĐK tỉnh, TTYT huyện tổ chức tập huấn cho cán bộ huyện, xã về phát hiện sớm 

ca bệnh, chẩn đoán, điều trị và lấy mẫu bệnh phẩm theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

- SYT tăng cường công tác kiểm tra các BVĐK về việc triển khai khu cách ly và 

các điều kiện cần thiết (nhân lực, thuốc, trang thiết bị, máy giúp thở, vật tư y tế, hoá chất 

tiệt khuẩn...) để sẵn sàng tổ chức điều trị khi có bệnh nhân. Thực hiện cách ly ca bệnh 

triệt để, hạn chế lây lan trong bệnh viện. 

- Tăng cường công tác truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch cho nhân 

viên, bệnh nhân, thân nhân tại các khoa phòng trong bệnh viện. 

- Nâng cao năng lực công tác xét nghiệm của các phòng xét nghiệm thuộc BVĐK, 

TTYT huyện để có thể chẩn đoán sớm tác nhân gây bệnh giúp cho công tác xử lý dịch 

kịp thời, chính xác. 

4. Công tác truyền thông 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh, 

huyện tích cực triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch trên các phương 

tiện thông tin đại chúng theo diễn biến cụ thể từng loại dịch bệnh tại địa phương với nội 

dung phong phú, kịp thời, phù hợp để người dân quan tâm, tự giác và tích cực thực hiện 

các biện pháp phòng chống dịch, từng bước làm thay đổi hành vi tích cực của cộng đồng 

trong thực hiện đúng các biện pháp phòng bệnh, các dấu hiệu phát hiện sớm, bệnh diễn 

tiến nặng... để nhập viện điều trị. Tránh gây tâm lý hoang mang từ cộng đồng. 

- TTYT huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tại địa phương cung 

cấp, phân phối và sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông: tài liệu, tranh ảnh, tờ 

rơi…phòng chống dịch tại cơ sở. 

- Các tổ truyền thông tỉnh, huyện, xã vận động CBYT, giáo viên, học sinh, sinh viên 

và nhân dân thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, làm thông thoáng trường học, 

nhà ở… thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn chín, uống chín. 
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- TTYT huyện, TYT xã tăng cường các hình thức truyền thông nhằm hướng dẫn 

người dân phát hiện và báo các dấu hiệu cảnh báo từ cộng đồng trong giám sát dựa vào 

sự kiện.   

 5. Công tác kiểm tra, giám sát 

- BCĐ tỉnh, huyện kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch của các địa phương 

để chỉ đạo kịp thời. 

- Tuyến tỉnh giám sát định kỳ hoạt động phòng chống dịch, hoạt động EBS của 

tuyến huyện, xã 6 tháng/ lần. 

- Tuyến huyện giám sát định kỳ hoạt động phòng chống dịch, hoạt động EBS của 

tuyến xã 3 tháng/ lần. 

6. Công tác đào tạo, tập huấn 

- Tổ chức các lớp tập huấn về thống kê báo cáo bệnh truyền nhiễm, cập nhật đường 

link mới vào PMTT54, PM EBS: 05 lớp cho tuyến tỉnh huyện, xã. 

- Tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn hướng dẫn giám sát, xử lý dịch và điều trị 

cho bệnh mới nổi, bệnh truyền nhiễm theo đường lây truyền: 05 lớp cho tuyến tỉnh, 

huyện, xã. 

- Tuyến huyện tổ chức các lớp về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm cho tuyến 

xã, ban ngành đoàn thể của địa phương. 

7. Đảm bảo hậu cần 

- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, máy phun, hóa chất... phục vụ công tác xử lý ổ 

dịch. 

- Đảm bảo đủ cơ số thuốc kháng sinh cho điều trị dự phòng; dịch truyền cho cấp 

cứu, điều trị bệnh nhân. 

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị, hóa chất, môi trường phục vụ công tác xét 

nghiệm mẫu bệnh phẩm nhằm xác định nhanh tác nhân gây bệnh... 

8. Công tác thông tin báo cáo 

- Thực hiện tốt theo hướng dẫn của Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 

của Bộ Y tế về Hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền 

nhiễm. Cập nhật thông tin thường xuyên, duy trì chế độ thông tin báo cáo giữa các cấp, 

ngành có liên quan. 

- Thực hiện tốt thông tin báo cáo dấu hiệu cảnh báo, sự kiện theo hướng dẫn của 

Quyết định số 2018/QĐ-BYT ngày 28/3/2018 của BYT về hướng dẫn giám sát dựa vào 

sự kiện. 

B. Khi có dịch xảy ra 

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo 

- Thực hiện công bố dịch theo Quyết định 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh 

truyền nhiễm. 

- Kiểm tra, củng cố các BCĐ, Đội chống dịch cơ động sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới. 
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- Tổ chức trực chống dịch khi có yêu cầu tại tất cả các tuyến y tế. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cập nhật hàng ngày diễn biến của dịch báo cáo 

Bộ Y tế, UBND tỉnh và BCĐ. Tham mưu Sở Y tế ban hành văn bản, tổ chức thực hiện 

nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh. 

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo BTN theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 

28/12/2015 của Bộ Y tế về Hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch 

bệnh truyền nhiễm.  

2. Công tác kiểm tra, giám sát 

- BCĐ tỉnh, huyện kiểm tra thường xuyên và đột xuất để chỉ đạo các đơn vị, địa 

phương triển khai công tác phòng chống dịch. 

-  Tuyến tỉnh, huyện kiểm tra, giám sát hoạt động xử lý ổ dịch, dập dịch quy mô 

rộng của tuyến cơ sở. 

-  Giám sát các chiến dịch vệ sinh môi trường  diệt lăng quăng phòng bệnh SXHD, 

chiến dịch rửa tay bằng xà phòng  phòng bệnh tay chân miệng... 

3. Công tác chuyên môn kỹ thuật 

3.1. Công tác y tế dự phòng 

Nhanh chóng điều tra dịch tễ, xác định đúng nguyên nhân, đường lây truyền làm cơ 

sở cho việc áp dụng các biện pháp chuyên môn kỹ thuật thích hợp để cắt đứt nguồn lây, 

tổ chức xử lý ổ dịch đúng quy trình, đạt hiệu quả góp phần khống chế không để dịch 

bùng phát lan rộng nhằm hạn chế tối đa số mắc, chết và các thiệt hại khác do dịch gây ra. 

a. Đối với dịch bệnh mới nổi  

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế huyện, xã về giám sát phát hiện, lấy và bảo quản 

bệnh phẩm, biện pháp phòng chống dịch và điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Thực hiện tốt công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu biên giới, giám sát chặt chẽ 

hành khách tại cửa khẩu; tiếp tục duy trì kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp 

nghi ngờ tại cửa khẩu thông qua sử dụng máy đo thân nhiệt từ xa. Áp dụng khai báo y tế 

đối với hành khách nhập cảnh từ vùng có dịch theo qui định của Bộ Y tế.  

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế tham gia giám sát và chống dịch tại các tuyến, 

các cửa khẩu biên giới theo hướng dẫn giám sát và phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế.   

- Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ lấy và bảo quản mẫu xét nghiệm, hóa chất chống 

dịch và trang phục phòng hộ cá nhân. 

- Duy trì chế độ thông tin báo cáo giữa các cấp, ngành có liên quan, chia sẻ thông tin 

thường xuyên, liên tục. 

- Thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị đối phó khi dịch xảy ra; kịp thời hỗ trợ 

tuyến dưới khi có dịch xảy ra. 

b. Đối với dịch bệnh lây qua đường hô hấp: cúm A (H5N1, H1N1, Covid-19, Sởi, 

Bạch hầu ho gà, Quai bị, thủy đậu ... 

- Thực hiện đúng theo Thông tư số 17/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế 

về việc ban hành “Hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm”. 
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- Thực hiện giám sát sởi theo Quyết định số 4845/QĐ-BYT ngày 05/12/2012 của 

BYT về việc ban hành “Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sởi, rubella”. 

- Tổ chức tiếp nhận điều trị bệnh nhân tại khu vực cách ly dành riêng cho bệnh nhân 

cúm A, Covid-19+ hoặc của bệnh Sởi, bạch hầu, ho gà, quai bị, thủy đậu.....thực hiện 

cách ly theo đúng quy định và điều trị đúng phác đồ. 

- Thông báo cho tuyến trên biết trong vòng 24 giờ hoặc nhập liệu ca bệnh lên 

PMTT54 trong vòng 24 giờ. 

- Điều tra dịch tễ, lấy mẫu bệnh phẩm. 

- Kết hợp với chính quyền và cán bộ thú y địa phương để xử lý ổ dịch cúm gia cầm.  

- Kết hợp với nhà trường để xử lý dịch Sởi, quai bị, thủy đậu.... xảy ra tại trường. 

- Xử lý ổ dịch tại nơi bệnh nhân đang sinh sống. 

- Giám sát phát hiện dấu hiệu bệnh ở những người tiếp xúc. 

- Tiêm, uống vắc xin (nếu có) dự phòng khi cần thiết. 

- Tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh, phát hiện bệnh sớm. 

c. Đối với dịch bệnh lây lan theo đường tiêu hoá và tiếp xúc: Tả, Tay chân 

miệng... 

*Dịch Tả: 

- Điều trị cấp cứu bệnh nhân tại chỗ, hạn chế di chuyển; 

- Thông báo cho tuyến trên biết trong vòng 24 giờ; 

- Điều tra dịch tễ, lấy mẫu bệnh phẩm; 

- Xử lý chất thải, sát trùng tẩy uế: dụng cụ sinh hoạt, buồng bệnh, phương tiện di 

chuyển, nơi bệnh nhân đang sinh sống…; 

- Diệt côn trùng trung gian truyền bệnh khi cần thiết; 

- Hoá dự phòng chọn lọc cho: cán bộ y tế tham gia điều trị, thân nhân bệnh nhân, 

những người tiếp xúc với bệnh nhân và tại ổ dịch; 

- Kiểm soát nguồn nước, cấp phát chloramine B sát trùng nước sinh hoạt cho nhân 

dân trong ổ dịch đủ sinh hoạt trong 1-2 tuần; 

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; 

- Tuyên truyền cho cộng đồng các biện pháp phòng bệnh, phát hiện bệnh sớm. 

*Tay chân miệng: 

 - Thực hiện đúng theo Quyết định số 581/QĐ-BYT ngày 24/02/2012 của Bộ Y tế 

về việc ban hành “Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh tay chân miệng”; 

- Khi phát hiện ca bệnh phải ghi nhận đầy đủ thông tin về nơi ở, nơi sinh 

hoạt/công tác. Tổ chức cách ly và thông báo cho tổ chức hoặc bộ phận có trách nhiệm 

đến lấy mẫu bệnh phẩm theo chỉ định gởi đi xét nghiệm chẩn đoán; 

 - Triển khai hoạt động của các đội phòng chống dịch theo tình hình thực tế đến địa 

bàn để khoanh vùng, xử lý triệt để 100% ổ dịch, xử lý ca tản phát tại nhà bệnh nhân; 
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 - Tiếp tục tăng cường công tác giám sát ca bệnh từ bệnh viện đến cộng đồng, nhất 

là tại các vùng nguy cơ cao. 

 - Tại các cơ sở điều trị bệnh nhân:  

 + Cán bộ y tế phải áp dụng biện pháp phòng ngừa lây nhiễm qua đường tiếp xúc 

để phòng ngừa lây lan trong bệnh viện, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng hộ cá 

nhân như: rửa tay, đeo khẩu trang, găng tay, quần áo bảo hộ... cho nhân viên y tế tại các 

phòng khám, khoa truyền nhiễm, khoa HSCC khi tiếp xúc ca bệnh, lấy mẫu bệnh phẩm...; 

 + Đối với cộng đồng: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân, đặc biệt là 

những phụ huynh học sinh, người làm công tác hậu cần ở nhà trường về đường lây 

truyền, vệ sinh cá nhân, cách ly bệnh nhân tại nhà và các biện pháp phòng chống khác; 

 + Tổ chức lấy và bảo quản bệnh phẩm, điền phiếu điều tra ca bệnh TCM từ độ 2b 

trở lên, gửi đến phòng xét nghiệm của TTKSBT tỉnh. TTKSBT tỉnh sau khi có kết quả trả 

lời của viện Pasteur sẽ thông báo kết quả xét nghiệm đúng quy trình. 

d. Đối với dịch bệnh lây qua trung gian truyền bệnh:Zika,SXHD, Sốt rét,VNNB B.... 

 - Tiếp nhận bệnh nhân và thực hiện điều trị đúng phác đồ. Thực hiện lấy mẫu bệnh 

phẩm xét nghiệm. 

 - Thông báo cho tuyến trên và tiến hành các biện pháp chống dịch khi đúng chỉ định 

ổ dịch của BYT. TTYT huyện tiến hành điều tra dịch tễ, côn trùng, thực hiện vệ sinh môi 

trường diệt lăng quăng và phun hoá chất diệt muỗi tại ổ dịch đúng kỹ thuật, đúng quy 

định của BYT. 

- Tiếp tục giám sát tại ổ dịch về: ca bệnh, côn trùng trung gian truyền bệnh.  

- Thực hiện báo cáo ổ dịch và kết thúc ổ dịch lên PM TT54 . 

- Tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh, phát hiện bệnh sớm trong cộng đồng. 

3.2. Công tác điều trị 

- Định bệnh sớm, phát hiện được các dấu hiệu chuyển nặng để xử trí kịp thời nhằm 

giảm tỉ lệ chết tại các cơ sở điều trị. 

- Tổ chức tiếp nhận, theo dõi và điều trị ca bệnh tại bệnh viện trên địa bàn, các 

trường hợp biến chứng nặng, vượt quá khả năng mới chuyển lên tuyến trên. 

- Thực hiện cách ly triệt để tại bệnh viện trong thời gian điều trị, thường xuyên 

hướng dẫn cho người nhà cách chăm sóc giữ vệ sinh cá nhân phòng tránh lây lan cho 

người xung quanh trong bệnh viện. 

- Áp dụng các Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Zika,TCM, SXH, Tả, Cúm… 

theo các quy định của Bộ Y tế. 

4. Công tác truyền thông 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan Báo, Đài, Sở Thông tin truyền thông và ngành 

Giáo dục triển khai các hoạt động truyền thông. 

- Tập huấn, nâng cao năng lực của mạng lưới truyền thông giáo dục sức khỏe. 

- Triển khai các hoạt động truyền thông trực tiếp đến các đối tượng nguy cơ cao đối 

với các loại bệnh dịch nguy hiểm:  
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+ Cúm A (H5N1, H7N9..) những người có liên quan đến nuôi, vận chuyển, giết 

mổ, mua bán, chế biến thịt gia cầm, người có cơ địa giảm miễn dịch, bệnh mãn tính…;  

+ TCM: hộ gia đình có trẻ dưới 5 tuổi, trẻ mắc bệnh đang điều trị ngoại trú, thân 

nhân thăm nuôi bệnh trong bệnh viện; truyền thông nhóm ở điểm có ca bệnh, ổ dịch; 

+ Zika, sốt xuất huyết: tất cả các hộ gia đình; truyền thông nhóm ở điểm có ca 

bệnh, ổ dịch; 

+ Tiêu chảy cấp: Chú ý tăng cường ở những khu vực có nguy cơ cao. 

- Giao chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể công tác tư vấn thân nhân nuôi bệnh, người thân 

thăm bệnh truyền nhiễm cho các cơ sở điều trị. 

- Tăng số lần giám sát của cán bộ chỉ đạo tuyến Trung tâm Truyền thông giáo dục 

sức khỏe  để đảm bảo nhiệm vụ truyền thông phòng chống dịch ở tuyến huyện, xã được 

thực hiện nghiêm. 

- Kiểm tra việc tiếp nhận, phổ biến, lưu trữ và triển khai thực hiện các công văn chỉ 

đạo công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh. 

5. Công tác phối hợp liên ngành: 

- Phối hợp tích cực với ngành Giáo dục trong công tác giám sát, phát hiện ca bệnh 

tại trường học, tăng cường tuyên truyền trong phụ huynh về các biện pháp phòng chống 

dịch. TTYT huyện chủ động kết hợp với phòng Giáo dục và đào tạo huyện cung cấp, 

phân phối và sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông phòng chống dịch tại cơ sở: 

tài liệu, tranh ảnh, tờ rơi… 

- Phối hợp tốt với Thú y trong công tác trao đổi thông tin và kiểm soát dịch bệnh lây 

truyền từ động vật sang người. 

- TTYT huyện tăng cường công tác phối hợp các ban ngành trong giám sát chỉ đạo 

hoạt động phòng chống dịch thường xuyên tại các huyện, xã. Trong đó tập trung phối hợp 

với các ngành, đoàn thể thuộc Mặt trận tổ quốc trong công tác tuyên truyền vận động 

người dân thực hiện cách ly ca bệnh tại cộng đồng, vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, 

vệ sinh nhà cửa thông thoáng... để phòng chống dịch bệnh lây sang người. 

V. Kinh phí: (chi tiết phụ lục 2 và phụ lục 3 đính kèm) 

- Kinh phí chi cho hoạt động phòng chống SXH có kế hoạch riêng. 

- Đề nghị các địa phương tính toán, đề xuất thêm nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND 

huyện, thị xã, thành phố cho hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn. 

- Tổng kinh phí: 2.300.000.000 đồng (Hai tỷ ba trăm triệu đồng). 

+ Kinh phí chi cho phòng, chống dịch bệnh: 1.750.000.000 đồng; 

+ Kinh phí chi cho truyền thông phòng, chống dịch: 550.000.000 đồng. 

VI. Tổ chức thực hiện 

1. Ban điều hành phòng chống dịch ngành Y tế chủ trì, chỉ đạo triển khai và tổ chức 

thực hiện kế hoạch trên địa bàn tỉnh. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chủ trì tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên 

môn, tổ chức giám sát, kiểm tra chặt chẽ người và phương tiện qua lại biên giới tại các 
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cửa khẩu.... Phát hiện kịp thời người và phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm nghi 

mắc bệnh cúm A, tay chân miệng, tả… để cách ly, không để xâm nhập qua cửa khẩu. 

3. Các Bệnh viện đa khoa tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn về điều trị: 

huấn luyện lại cho cán bộ y tế, bố trí khu vực cách ly điều trị, hạn chế lây lan trong bệnh 

viện… Có phương án bố trí số giường bệnh đủ để có thể thu dung bệnh nhân TCM, SXH, 

Sởi, Cúm A, … khi có dịch lớn xảy ra, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực khi có yêu cầu hỗ trợ 

tuyến cơ sở tại địa phương. 

4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với các cơ quan truyền thông có liên 

quan, tổ chức thực hiện công tác truyền thông theo các nội dung kế hoạch. 

5. TTYT huyện, thị xã, thành phố: chủ động tham mưu UBND, BCĐ phòng chống 

dịch cấp huyện chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp dự phòng, điều trị, truyền thông 

đảm bảo đạt mục tiêu kế hoạch phòng chống dịch của tỉnh. 

Các đơn vị khác chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, dự toán kinh phí cho công 

tác phòng chống dịch bệnh của đơn vị trong nguồn ngân sách được giao hàng năm. Trong 

quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Sở Y tế giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 

- Cục YTDP, Bộ Y tế; 

- Viện Pasteur TP.HCM; 

- UBND tỉnh AG; 

- BGĐ - SYT; 

- TT.KSBT; 

- TTYT huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: VT, NVY 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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