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

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /UBND-VP  Hữu Lũng, ngày        tháng 7 năm 2022 

V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh ở người 
 

 

Kính gửi:      

 - Trung tâm Y tế huyện; 

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

 - Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; 

 - Các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên 2 

tỉnh Lạng Sơn, Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông 

lâm Đông Bắc; 

 - UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 808/UBND-KGVX ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ở người, UBND 

huyện yêu cầu: 

1. Trung tâm Y tế huyện 

a) Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan 

triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng, giao chỉ tiêu tiêm 

chủng tới tận cấp xã, cấp thôn; thực hiện “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối 

tượng” để bảo đảm không bỏ sót đối tượng cần tiêm, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho 

người dân; phát huy tính chủ động, gương mẫu của các lực lượng cán bộ, công 

chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, người lao động trong việc tiêm vắc 

xin phòng COVID-19; tổ chức các chiến dịch tiêm vắc xin tại các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp; tiếp tục vận động người dân tham gia tiêm vắc xin đầy đủ, đúng lịch 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

b) Tăng cường giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời các ổ dịch trong cộng 

đồng. Tổ chức tốt việc phân tuyến, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, hạn chế 

tối đa các trường hợp tử vong. 

c) Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức về giám sát phát hiện bệnh và điều 

trị ở tất cả các tuyến để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, đặc biệt là y tế 

cơ sở. Có phương án, kế hoạch phân tuyến, huy động, điều động cán bộ điều trị có 

kinh nghiệm, bổ sung nhân lực y tế cho tuyến dưới để hỗ trợ công tác phòng, 

chống dịch bệnh, đặc biệt trong trường học hạn chế chuyển tuyến khi không cần 

thiết, tránh quá tải bệnh viện. Quan tâm triển khai các hình thức động viên, khen 

thưởng đối với đội ngũ nhân viên y tế và mạng lưới cộng tác viên tham gia tư vấn, 

giám sát, điều trị, chăm sóc người bệnh tại các cơ sở y tế, nhất là y tế cơ sở. 

d) Tập trung đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022. 
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đ) Chỉ đạo triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt 

muỗi tại ổ dịch, khu vực có nguy cơ theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trên cơ sở chỉ 

định dịch tễ, điều tra véc tơ. Kiện toàn và duy trì hoạt động thường xuyên của đội 

ngũ cộng tác viên/tổ phòng, chống sốt xuất huyết cộng đồng/đội xung kích diệt 

lăng quăng (bọ gậy). 

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các đoàn liên ngành 

để kiểm tra và hỗ trợ cấp xã cần giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh. Xử lý nghiêm các vi phạm về công tác phòng, 

chống dịch bệnh theo quy định. 

f) Thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh 

truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế. Rà soát, báo cáo trường hợp tử vong do sốt xuất huyết (bao 

gồm cả các trường hợp nặng tiên lượng không qua khỏi được gia đình xin về) trên 

hệ thống báo cáo trực tuyến, tránh thống kê sót các trường hợp tử vong. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế huyện để tổ chức tuyên truyền sâu 

rộng tại các trường học, đặc biệt tại các trường mẫu giáo về các biện pháp phòng, 

chống bệnh sốt xuất huyết, COVID-19. Phát động tiêm vắc xin phòng COVID-19 

đủ mũi 3, mũi 4 cho giáo viên và cho trẻ em từ 5 đến dưới 16 tuổi. Tuyên truyền 

cho học sinh về lợi ích của việc tiêm chủng, đồng thời hướng dẫn cho giáo viên 

vận động phụ huynh đưa con em đi tiêm phòng COVID-19. Tổ chức định kỳ tổng 

vệ sinh, khử khuẩn môi trường, diệt lăng quăng (bọ gậy) tại trường học. Phát hiện 

sớm các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở giáo dục, thông báo ngay cho cơ sở y 

tế trên địa bàn để tổ chức khám, điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế: 

a) Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, các biện pháp 

phòng, chống dịch đến tận hộ gia đình và cộng đồng bằng nhiều hình thức như họp 

tổ dân phố, họp dân, tập huấn, hướng dẫn tại chỗ, tờ rơi, loa đài, phát thanh... 

b) Tổ chức các chiến dịch truyền thông, tuyên truyền về diệt lăng quăng (bọ 

gậy), các hoạt động dọn bỏ vật dụng phế thải đọng nước là nơi muỗi truyền bệnh 

đẻ trứng và phát triển để phòng, chống dịch bệnh. 

c) Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về tiêm vắc xin, lợi ích, hiệu 

quả của vắc xin; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch “2K (khẩu trang, khử 

khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện 

pháp khác”; cảnh báo về các biến thể mới của Omicron; hướng dẫn người dân 

chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19. 

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 

Trình UBND huyện xem xét, quyết định bổ sung kịp thời kinh phí theo đề 

xuất của Trung tâm Y tế và các cơ quan liên quan để bảo đảm sẵn sàng cơ số 
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thuốc, vắc xin, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị… đáp ứng nhu cầu phòng, 

chống dịch bệnh trên địa bàn phù hợp, tiết kiệm, tránh lãng phí. 

5. Các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên 2 tỉnh Lạng 

Sơn, Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc 

Phát động tiêm vắc xin phòng COVID-19 đủ mũi 3, mũi 4 cho giáo viên và 

cho học sinh từ 16 đến dưới 18 tuổi. Tuyên truyền cho học sinh về lợi ích của việc 

tiêm chủng, đồng thời hướng dẫn cho giáo viên vận động phụ huynh đưa con em đi 

tiêm phòng COVID-19. Tổ chức định kỳ tổng vệ sinh, khử khuẩn môi trường, diệt 

lăng quăng (bọ gậy) tại trường học. Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các 

cơ sở giáo dục, thông báo ngay cho cơ sở y tế trên địa bàn để tổ chức khám, điều 

trị và xử lý ổ dịch kịp thời. 

6. UBND các xã, thị trấn 

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh, huyện về chủ động phòng, chống 

dịch bệnh, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời 

tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:  

a) Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những giải pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 với các trụ cột cách ly, xét nghiệm, điều trị, gắn với thực hiện tốt 

khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. 

b) Huy động các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt các lực lượng cán bộ tại các 

tổ dân phố, thôn, bản và cộng đồng tham gia các hoạt động phòng, chống  dịch sốt 

xuất huyết; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tới tận các hộ gia đình để người dân 

chủ động tham gia phòng, chống dịch, chú trọng triển khai công tác phòng, chống 

dịch tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế, khu vực có 

ổ dịch cũ. Triển khai mạnh mẽ các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng 

(bọ gậy) trên địa bàn ngay trong tháng 7 và duy trì hoạt động 01 tuần/01 lần tại các 

khu vực có nguy cơ rất cao, 02 tuần/01 lần tại các khu vực có chỉ số muỗi, lăng 

quăng (bọ gậy) cao và 01 tháng/01 lần tại các khu vực còn lại; vận động toàn thể 

người dân cùng tham gia. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các nội 

dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy;     

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các CQ BCĐ huyện theo QĐ số 768-QĐ/HU; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện;  

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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