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I. TÌNH HÌNH BỆNH TRUYỀN NHIỄM
1. Tình hình bệnh truyền nhiễm trên thế giới, khu vực
1.1. Bệnh do vi rút Ebola
Theo thông tin từ Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế Quốc tế (IHR),
tình hình dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa dân chủ Công gô vẫn diễn biến phức tạp. ngày
01/8/2018, tại Công gô đã ghi nhận đợt dịch thứ 10 trong vòng 40 năm qua, đến ngày
07/10/2019, đã ghi nhận 3.186 trường hợp mắc, trong đó có 2.908 tử vong, trong đó có
160 nhân viên y tế. Ngày 11/6/2019, tại Uganda thông báo 03 trường hợp mắc Ebola, đây
là trường hợp đầu tiên có sự lây truyền qua biên giới. Ngày 17/7/2019, Tổ chức Y tế thế
giới (WHO) tuyên bố dịch bệnh do vi rút Ebola tại Công gô là sự kiện y tế công cộng
khẩn cấp gây quan ngại quốc tế. WHO đánh giá khả năng bùng phát dịch bệnh Ebola tại
Cộng hòa dân chủ Công gô vẫn ở mức cao dù quốc gia bày cũng đã triển khai nhiều biện
pháp phòng chống và triển khai việc điều trị bệnh bằng các loại thuốc mới.
1.2. Hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính vùng Trung Đông (MERS-CoV)
Năm 2018, WHO thông báo tại Vương quốc Ả rập thống nhất đã ghi nhận 130
trường hợp mắc MERS-CoV, trong đó có 54 trường hợp tử vong. Hầu hết các trường hợp
mắc có tiền sử tiếp xúc với lạc đà, các sản phẩm từ lạc đà hoặc có tiếp xúc với trường hợp
bệnh. Trong năm 2019, dịch MERS-CoV vẫn được ghi nhận rải rác tại khu vực Trung
Đông (Quata, Ả Rập Xê Út, Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất). Từ năm 2012 đến năm
2019, trên toàn cầu đã ghi nhận 2.266 trường hợp mắc MERS-CoV, trong đó có 804
trường hợp tử vong.
1.3. Bệnh Cúm A(H7N9), A(H5N1), A(H5N6)
- Dịch cúm A(H7N9) bắt đầu được ghi nhận tại Trung Quốc từ tháng 3 năm 2013,
có nguồn gốc từ cúm trên gia cầm. Từ đó đến nay, Trung Quốc đã ghi nhận 6 đợt dịch,
chủ yếu tập trung vào mùa đông xuân. Năm 2017 ghi nhận đợt dịch lần thứ 5 là đợt dịch
lớn nhất cả về quy mô, số lượng mắc và tốc độ lây lan với hơn 786 trường hợp mắc tại 18
tỉnh, thành phố, trong đó có 300 trường hợp tử vong. Ngoài ra, từ 10/01/2017, đã phát
hiện chủng vi rút cúm A(H7N9) độc lực cao gây bệnh ở gia cầm. Năm 2018, Trung Quốc
ghi nhận 02 trường hợp mắc. Năm 2019, Trung Quốc ghi nhận 01 trường hợp mắc. Từ
năm 2013 đến năm 2019, thế giới ghi nhận 1.568 trường hợp mắc cúm A(H7N9), trong
đó có 616 trường hợp tử vong. Các trường hợp mắc chủ yếu ghi nhận tại Trung Quốc.
- Cúm A(H5N1): ngày 09/4/2019, tại Nepal đã ghi nhận 01 trường hợp nhiễm cúm
A(H5N1). Từ năm 2003 đến năm 2019, trên thế giới ghi nhận 861 trường hợp mắc cúm
A(H5N1), trong đó có 455 trường hợp tử vong tại 17 quốc gia.
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- Cúm A(H5N6): tháng 8/2019, WHO thông báo ghi nhận 01 trường hợp mắc cúm
A(H5N6) tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Từ năm 2014 đến năm 2019, trên thế giới đã ghi
nhận 23 trường hợp mắc cúm A(H5N6), các trường hợp mắc chỉ ghi nhận tại Trung Quốc.
Như vậy, trong năm 2019 tình hình cúm gia cầm ở trên thế giới cơ bản ổn định, ghi
nhận rất ít số ca mắc ở người, trong đó ghi nhận 01 trường hợp nhiễm cúm A(H7N9), 01
trường hợp nhiễm cúm A(H5N6) tại Trung Quốc và 01 trường hợp nhiễm cúm A(H5N1)
tại Nepal. Tuy nhiên trên thế giới vẫn ghi nhận cúm trên gia cầm tại Trung Quốc, Đan
Mạch, Ý, Đức.
1.4. Bệnh sốt xuất huyết Dengue
- Bệnh sốt xuất huyết Dengue hiện nay đang là vấn đề y tế công cộng nan giải trên
toàn cầu và được WHO đánh giá là một trong những bệnh do véc tơ truyền qua trọng
nhất. Hiện bệnh đã lưu hành tại 128 quốc gia nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới và
á nhiệt đới như vùng Đông Nam Á, châu Phi, châu Mỹ, khu vực phía Đông Địa Trung
Hải, trong đó Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề
nhất. Theo WHO, mỗi năm có khoảng 390 trường hợp mắc, phần lớn là trẻ em dưới 15
tuổi, tỷ lệ tử vong trung bình do sốt xuất huyết khoảng 2,5-5%.
- Tại khu vực Đông Nam Á, có tới 7 trong số 10 nước của khu vực bị sốt xuất huyết
Dengue nặng nề, là nguyên nhân hàng đầu của các trường hợp nhập viện và tử vong ở trẻ
em; tỷ lệ mắc sốt xuất huyết Dengue trong khu vực tăng lên đáng kể trong vòng 17 năm
qua và từ năm 1980 trở lại đây số mắc sốt xuất huyết Dengue đã tăng lên gấp 5 lần so với
30 năm về trước. Theo báo cáo cập nhật đến ngày 05/12/2019 của Tổ chức Y tế Thế giới,
tình hình sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp và ghi nhận số mắc tăng cao tại nhiều
quốc gia, cụ thể như sau:
+ Philippines: Tích lũy năm 2019 ghi nhận 402.694 trường hợp mắc, trong đó có
1.502 trường hợp tử vong. Số mắc tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2018 (209.335/1.075).
+ Malaysia: Tích lũy năm 2019 ghi nhận 119.524 trường hợp mắc, trong đó có 164
trường hợp tử vong. Số mắc tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ 2018 (70.682/122).
+ Lào: Tích lũy năm 2019 ghi nhận 38.026 trường hợp mắc, trong đó có 70 trường
hợp tử vong.
+ Singapore: Tích lũy năm 2019 ghi nhận 14.657 trường hợp mắc, số mắc cao hơn
cùng kỳ năm 2018.
1.5. Bệnh sởi
- Năm 2019, trên thế giới ghi nhận 664.221 trường hợp mắc sởi tại 171/194 quốc
gia và vùng lãnh thổ. Trong đó có nhiều nước có số trường hợp mắc cao như: Cộng hòa
dân chủ Công gô, Madagasca, Sudan, Ethiopia, Yemen, Ukraine, Georgia, Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan, Brazil.
- Tại Hoa Kỳ, đầu gần 20 năm công bố loại trừ bệnh sởi, đã ghi nhận các ổ dịch sởi
tại 31/50 bang với 1.261 trường hợp mắc; đây là số trường hợp mắc cao nhất trong vòng
27 năm qua kể từ năm 1992. Nguyên nhân gây bệnh sởi gia tăng mạnh ở Hoa Kỳ là do tỷ
lệ tiêm phòng sởi thấp.
- Tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia đã công bố loại trừ bệnh
sởi, tuy nhiên trong năm 2019 đều đã ghi nhận các trường hợp mắc sởi như: Australia,
Brunei Darussalam, Cambodia, Hong Kong SAR (China), Macao SAR (China), Japan,
New Zealand, Hàn Quốc và Singapore.
2. Tình hình bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam và khu vực Miền Trung
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2.1. Trong nước:
Tại Việt Nam, trong năm 2019 không ghi nhận sự xâm nhập của các bệnh nguy
hiểm mới nổi, các bệnh dịch lưu hành tiếp tục được khống chế, tỷ lệ mắc và tử vong của
hầu hết các bệnh dịch truyền nhiễm lưu hành thấp hơn so với trung bình giai đoạn 5 năm
qua, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực, các bệnh truyền nhiễm có vắc xin
tiêm phòng có tỷ lệ mắc giảm mạnh do duy trì tỷ lệ tiêm chủng cao. Tiếp tục giữ vững
thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uống ván sơ sinh. Một số bệnh truyền nhiễm lưu
hành như bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết có số mắc gia tăng cục bộ tại một số địa
phương vào các tháng cao điểm, bệnh sởi ghi nhận rải rác, lẻ tẻ, tại một số tỉnh, thành
phố, nhưng không thành ổ dịch tập trung cũng đã được can thiệp giải quyết kịp thời, tránh
được nguy cơ lan rộng và bùng phát thành dịch lớn.
2.1.1. Dịch bệnh MERS-CoV: Không ghi nhận trường hợp mắc MERS-CoV.
2.1.2. Cúm gia cầm độc lực cao gây bệnh cho người: Không ghi nhận trường hợp
mắc bệnh cúm A(H5N1), cúm A(H5N6), cúm A(H7N9) trên người. Tuy nhiên Vẫn ghi
nhận các ổ dịch cúm A(H6N1), cúm A(H5N6) trên các đàn gia cầm tại một số tỉnh, thành
phố. Tích lũy từ năm 2003 đến năm 2019, Việt Nam ghi nhận 127 trường hợp mắc cúm
A(H5N1), trong đó có 63 trường hợp tử vong.
2.1.3. Bệnh tả: Trong 8 năm trở lại đây không ghi nhận trường hợp mắc. Năm 2007
ghi nhận số mắc tả cao là 1.907 trường hợp, năm 2008 ghi nhận 886 trường hợp mắc, năm
20111 ghi nhận 02 trường hợp mắc.
2.1.4. Bệnh tây chân miệng: Tích lũy năm 2019, cả nước ghi nhận 107.669 trường
hợp mắc tay chân miệng tại 63 tỉnh, thành phố ( 50.410 trường hợp nhập viện), trong đó
có 01 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2018 (133.789/65.228), số mắc cả nước
giảm 19,5%, số trường hợp nhập viện giảm 22,8%.
2.1.5. Bệnh sốt xuất huyết Dengue: Tích lũy năm 2019, cả nước ghi nhậ 334.664
trường hợp mắc sốt xuất huyế tại 63 tỉnh, thành phố trong đó có 54 trường hợp tử vong.
So với cùng kỳ năm 2018(135.154/26) số mắc tăng 2,4 lần; tỷ lệ tử vong là 0,01% tương
đương với cùng kỳ năm 2018.
2.1.6. Bệnh viêm não vi rút: Tích lũy năm 2019, cả nước ghi nhận 604 trường hợp
mắc( 106 trường hợp dương tính), trong đó có 16 trường hợp tử vong. So với cùng ky
nằm 2018 (784/22), số mắc giảm 23,1%, số tử vong giảm 06 trường hợp.
2.1.7. Bệnh viêm não Nhật Bản: Tích lũy năm 2019, cả nước ghi nhận 137 trường
hợp mắc viêm não Nhật Bản tại 45 tỉnh, thành phố ( 112 trường hợp dương tính), trong
đó có 02 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2018 (277/05), số mắc giảm 50,5%, số
tử vong giảm 03 trường hợp.
2.1.8. Bệnh sốt rét: Tích lũy năm 2019, cả nước ghi nhận 5.908 trường hợp sốt rét
( 12 bênh nhân sốt rét ác tính, 4.699 bệnh nhân có ký sinh trùng), không có trường hợp tử
vong. Phân bố ký sinh trùng sốt rét tập trung chủ yếu tại các tỉnh Tây Nguyên (60,8%),
miền Trung (30,0%), miền Nam (7,9%). So với cùng kỳ năm 2018, số bệnh nhân sốt rét
giảm 12,77%, bệnh nhân có ký sinh trùng sốt rét giảm 2,85%.
2.1.9. Các bệnh truyền nhiễm thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng
- Bệnh sởi: Tích lũy năm 2019, cả nước ghi nhận 39.417 trường hợp sốt phát ban
nghi sởi, trong đó 7.114 trường hợp mắc sởi dương tính, 04 trường hợp tử vong tại Hòa
bình (02), Sơn La, Hà Nam. So với cùng kỳ năm 2018 (8.444) trường hợp sốt phát ban
nghi sởi, 1.889 trường hợp sởi dương tính, 01 trường hợp tử vong, số trường hợp sốt phát
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ban nghi sởi tăng 4,8 lần, số dương tính với sởi tăng 4,6 lần, số tử vong tăng 02 trường
hợp.
- Bệnh bạch hầu: Tích lũy năm 2019, cả nước ghi nhận 67 trường hợp mắc (38
trường hợp dương tính), trong đó có 04 trường hợp tử vong. So với năm 2018 (15 trường
hợp mắc, 03 tử vong), số mắc tăng 52 trường hợp.
- Bệnh ho gà: Tích lũy năm 2019, cả nước ghi nhận 1.227 trường hợp mắc ho gà
(756 trường hợp dương tính), 01 trường hợp tử vong. So với năm 2018 (676 trường hợp
mắc, 02 tử vong), số mắc tăng 81,5%.
2.2. Khu vực Miền Trung
Năm 2019, khu vực miền Trung ghi nhận 83.358 trường hợp sốt xuất huyết, trong
đó có 10 trường hợp tử vong. Các bệnh dịch khác như tay chân miệng (9.322 trường hợp),
sởi (3.156 trường hợp), ho gà (37 trường hợp), bạch hầu (38 trường hợp).
3. Tình hình bệnh truyền nhiễm tại Thừa Thiên Huế
Năm 2019, tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận 3.508 trường hợp mắc sốt xuất huyết,
trong đó có 341 trường hợp ngoại lai, tăng so với cùng kỳ năm 2018 (460 ca). Tổng số ca
mắc/chết/dương tính bệnh tay chân miệng là 109/0/9, giảm so với cùng kỳ năm 2018 (228
ca). Năm 2019 số mắc quai bị là 210 trường hợp tăng so với năm 2018 là 187 trường hợp
và số mắc thủy đậu là 177 trường hợp giảm so với năm 2018 là 261 trường hợp.
Năm 2019, toàn tỉnh không ghi nhận trường hợp mắc tả, thương hàn, cúm A(H7N9),
cúm A(H5N8), cúm A(H5N1), MERS-CoV, Zika.
4. Công tác phòng chống dịch năm 2019 và nhận định về tình hình dịch
Chỉ tiêu kế hoạch
năm 2019

Kết quả năm 2019

Kết quả so với kế hoạch

9,66/100.000 dân

Đạt

0

Đạt

310,82/100.000 dân

Không đạt

0

Đạt

Không ghi nhận
trường hợp mắc

Đạt

0

Đạt

1. Bệnh Tay chân miệng
- Tỷ lệ mắc: <120/100.000 dân
- Tỷ lệ chết/mắc: <0,03%
2. Bệnh sốt xuất huyết
- Không để dịch bệnh lớn xảy ra.
- Tỷ lệ mắc: <46,93/100.000 dân
- Tỷ lệ chết/mắc: <0,03%
3. Cúm A(H5N1)
- Khống chế không để xảy ra
dịch cúm.
- Tỷ lệ mắc: 0,0045/100.000 dân
- Tỷ lệ chết: 0,0025/100.000 dân
4. Cúm A(H7N9)
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Giám sát phát hiện sớm, xử lý
kịp thời không để dịch bệnh
bùng phát, lan rộng.

Không ghi nhận
trường hợp mắc

Đạt

Không ghi nhận
trường hợp mắc

Đạt

Không ghi nhận
trường hợp mắc

Đạt

Không ghi nhận
trường hợp mắc

Đạt

3,54/100.000

Không đạt

5. Bệnh Zika
Giám sát phát hiện sớm, xử lý
kịp thời không để dịch bệnh
bùng phát, lan rộng.
6. Bệnh MERS-CoV
Giám sát phát hiện sớm, xử lý
kịp thời không để dịch bệnh
bùng phát, lan rộng.
7. Bệnh tả
Giám sát phát hiện sớm, xử lý
kịp thời không để dịch bệnh
bùng phát, lan rộng.
6. Các bệnh thuộc chương trình
tiêm chủng mở rộng: Giảm tỷ lệ
mắc các bệnh /100.000 dân:
-

Sởi < 0,3/100.000 dân.

-

Bạch hầu <0,01/100.000 dân.

0

Đạt

-

Ho gà < 0,1/100.000 dân.

0

Đạt

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
- Thông tư 54/2015/TT-BYT về thông tin báo cáo, khai báo bệnh, dịch bệnh truyền
nhiễm.
- Báo cáo tổng kết công tác y tế năm 2019 và các nhiệm vụ chủ yếu năm 2020.
PHẦN B. KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH NĂM 2020
I.MỤC TIÊU CHUNG
Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm so với trung bình năm giai đoạn
2015-2019. Khống chế kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát, góp phần bảo vệ, chăm sóc
và nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội.
II. MỤC TIÊU CỤ THỂ
1. Tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống dịch, củng cố Ban chỉ đạo phòng chống
dịch các cấp, tăng cường trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên.
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2. Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, đáp ứng nhanh, xử lý triệt để các ổ dịch nhằm
giảm số mắc và tử vong các bệnh truyền nhiễm, ngăn chặn kịp thời bệnh dịch truyền
nhiễm nguy hiểm không để xâm nhập vào tỉnh.
3. Tăng cường năng lực hệ thống điều trị để phát hiện sớm, thu dung, cấp cứu, điều
trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các
trường hợp tử vong, giảm biến chứng và giảm quá tải bệnh viện tuyến cuối.
4. Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về công
tác phòng chống dịch.
5. Tăng cường hiệu quả phối hợp liên ngành trong triển khai các biện pháp phòng
chống dịch, kiểm tra, giám sát các hoạt động tại các tuyến.
6. Đảm bảo đủ kinh phí, thuốc, vật tư, hóa chất đáp ứng kịp thời công tác phòng,
chống dịch tại các cấp.
III. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ
1. 100% các bệnh dịch mới phát sinh được phát hiện và xử lý kịp thời.
2. 100% đối tượng kiểm dịch y tế biên giới được giám sát, kiểm tra và xử lý y tế
theo quy định, không để dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh.
3. 100% cán bộ làm công tác thống kê báo cáo bệnh truyền nhiễm được tập huấn về
giám sát, công tác thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm, nâng cao chất lượng và áp dụng
hệ thống báo cáo điện tử.
4. Giảm 5-10% số mắc, chết bệnh truyền nhiễm phổ biến so với trung bình năm giai
đoạn 2015-2019, cụ thể:
Chỉ tiêu năm 2020
Trung bình giai đoạn 2015-2019
1. Bệnh Tay chân miệng:
- Tỷ lệ mắc: <7,2/100.000 dân
- Tỷ lệ mắc: 8,03/100.000 dân
- Tỷ lệ chết/mắc: <0%
- Tỷ lệ chết/mắc: 0%
2. Bệnh Sốt xuất huyết:
- Tỷ lệ mắc: <72,85/100.000 dân
- Tỷ lệ chết/mắc: <0%

- Tỷ lệ mắc: 80,94/100.000 dân
- Tỷ lệ chết/mắc: 0%

3. Bệnh Sởi:
- Không để dịch lớn xảy ra.
- Tỷ lệ mắc: <2,22/100.000 dân
- Khống chế tỷ lệ chết/mắc: 0%

- Tỷ lệ mắc: 2,47/100.000 dân
- Tỷ lệ chết/mắc: 0

4. Cúm A(H5N1):
- Tỷ lệ mắc: 0/100.000 dân
- Tỷ lệ chết: 0/100.000 dân

Không ghi nhận trường hợp mắc

5. Cúm A(H7N9):
Giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời không
để dịch bệnh bùng phát, lan rộng.

Không ghi nhận trường hợp mắc

6. Bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút
Corona mới (nCoV):
- Tỷ lệ mắc: 0/100.000 dân

Không ghi nhận trường hợp mắc
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- Tỷ lệ chết: 0/100.000 dân
7. Các bệnh thuộc chương trình tiêm chủng
mở rộng:
- Tỷ lệ tiêm vắc xin trong chương trình tiêm
chủng mở rộng đạt trên 95% ở quy mô xã,
phường.
- Giảm 5% tỷ lệ mắc các bệnh/100.000 dân so
với trung bình giai đoạn 2015-2019
- Duy trì thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ
uốn ván sơ sinh.
8. Các bệnh truyền nhiễm lưu hành khác:
Giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời không
để gia tăng số mắc và xảy ra dịch bệnh.

- Tỷ lệ tiêm vắc xin trong chương
trình tiêm chủng mở rộng đạt trên
95% ở quy mô xã, phường.
- Không có dịch bệnh lớn xảy ra.
- Duy trì thành quả thanh toán bại
liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh.
Không có dịch bệnh lớn xảy ra.

IV. CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI
1. Các giải pháp về công tác tổ chức quản lý, chỉ đạo:
- Ban hành các văn bản điều hành, chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan liên quan
nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.
- Kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ nhân dân các cấp, bổ sung hoạt động
phòng chống dịch, tăng cường giao ban để cập nhật thông tin và đẩy mạnh công tác xã
hội hoá trong phòng chống dịch.
- Tăng cường công tác tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể liên
quan tổ chức triển khai các biện pháp chủ động phòng chống các bệnh dịch. Xây dựng kế
hoạch chủ động phòng chống dịch cụ thể tại từng địa phương.
- Tổ chức ký cam kết về công tác chủ động phòng chống dịch bệnh tại các
huyện/thị/Thành phố Huế.
2. Công tác kiểm tra, giám sát, thông tin báo cáo:
- Giám sát dịch: Thành lập các đoàn kiểm tra về công tác phòng chống dịch bệnh tại
tuyến huyện, xã; phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế của Trung ương, của các ngành
đóng trên địa bàn tỉnh.
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố
Huế triển khai công tác giám sát ca bệnh chặt chẽ và trên diện rộng, bao gồm giám sát
lâm sàng (bệnh nhân), giám sát vi sinh, giám sát véc tơ côn trùng truyền bệnh để phát
hiện kịp thời nguy cơ xảy ra dịch bệnh và chủ động khống chế, phát hiện sớm ca bệnh
đầu tiên để thu dung điều trị kịp thời không để xảy ra tử vong.
- Phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh và thú y các tuyến giám sát tình hình dịch, bệnh cúm
ở gia cầm, phối hợp với cán bộ y tế giám sát dịch, bệnh cúm trên người tại vùng dịch cúm
gia cầm, ổ dịch cũ; tổ chức tiêm phòng vắc xin cúm cho gia cầm theo quy định; giám sát,
phát hiện và xử lý các ổ dịch cúm ở gia cầm, không để lây lan diện rộng.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch,
kiểm soát các hoạt động y tế tại các cửa khẩu, kiểm tra công tác phòng chống dịch
bệnh...cách ly và xử lý khi phát hiện trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh theo quy định
của Bộ Y tế; lưu ý các vùng trọng điểm dịch và các thời điểm dễ xảy ra dịch trong năm.
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- Thực hiện tốt công tác thống kê báo cáo, giao ban, trực báo dịch kịp thời theo chỉ
đạo của Bộ Y tế.
3. Giải pháp về chuyên môn kỹ thuật:
3.1. Giải pháp về giảm tỷ lệ mắc:
- Tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong tỉnh, kịp thời đáp ứng với các
tình huống về dịch bệnh.
- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh quốc tế thông qua cơ quan Đầu mối quốc
gia thực hiện IHR, từ WHO, FAO, IOE và nguồn thông tin khác, báo cáo kịp thời Lãnh
đạo Sở và đề xuất các hoạt động phòng chống phù hợp.
- Tăng cường giám sát bệnh chủ động tại cửa khẩu và cộng đồng, phát hiện sớm các
trường hợp mắc bệnh, kịp thời thu dung, cách ly, điều trị, cấp cứu bệnh nhân, xử lý ổ dịch
triệt để nhằm hạn chế lây lan và không để bệnh dịch lan rộng, bùng phát. Tập trung các
dịch bệnh nguy hiểm (Bệnh viêm phổi cấp do Corona virus chủng mới (nCoV), MERSCoV, cúm A(H5N1), cúm A(H7N9), dịch hạch...) và các bệnh lưu hành có số mắc cao
(bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi, sốt rét, dại, liên cầu lợn ...).
- Thực hiện tốt việc kiểm tra và xử lý y tế các phương tiện vận tải nhập cảnh từ vùng
có dịch tại các cửa khẩu quốc tế, đặc biệt lưu ý các phương tiện vận tải nhập cảnh từ vùng
có dịch tại các cửa khẩu quốc tế, đặc biệt lưu ý các phương tiện vận tải đường biển, đường
bộ tại các cửa khẩu quốc tế, đi về từ vùng có dịch bệnh.
- Thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng, thường xuyên rà soát đối tượng
và tổ chức tiêm vét các loại vắc xin trong tiêm chủng mở rộng, đặc biệt tại xã, phường
vùng sâu, vùng xã, vùng đi lại khó khăn, vùng có dân tộc thiểu số sinh sống, các trung
tâm bảo trợ xã hội, các cơ sở chăm sóc tập trung tự nguyện bảo đảm tỷ lệ tiêm các loại
vắc xin trong tiêm chủng mở rộng đạt ít nhất 95% quy mô xã, phường trên phạm vi toàn
tỉnh.
Kịp thời tham mưu, ban hành công văn chỉ đạo các Trung tâm Y tế huyện, thị xã,
thành phố tăng cường triển khai công tác tiêm chủng, đặc biệt là tiêm vắc xin phòng chống
dịch sởi và tiêm vét vắc xin sởi, nâng cao tỷ lệ tiêm chủng vắc xin viêm gan B liều sơ
sinh, tăng cường tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản ... Tăng cường quản lý tiêm chủng dịch
vụ và an toàn tiêm chủng.
Tăng cường hoạt động truyền thông an toàn tiêm chủng trên truyền hình, báo chí và
báo mạng, tổ chức hội thảo về truyền thông nguy cơ cho các báo để chủ động cung cấp
và tin chính xác.
Tăng cường công tác giám sát phản ứng sau tiêm chủng, phát hiện sớm, điều trị kịp
thời các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng, hướng dẫn việc theo dõi và xử trí các phản
ứng sau tiêm chủng cho các bà mẹ đặc biệt vùng sâu, vùng xa.
Triển khai Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia trên toàn tỉnh.
- Triển khai hiệu quả tiêm chủng vắc xin dịch vụ, có kế hoạch dự trù vắc xin để đáp
ứng kịp thời nhu cầu tiêm chủng phòng, chống dịch bệnh của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả giám sát trọng điểm một số bệnh truyền nhiễm
gây dịch (cúm, SARI) nhằm cung cấp chính xác, kịp thời, đầy đủ các thông tin cần thiết
về dịch tễ học, vi khuẩn học và các yếu tố liên quan làm cơ sở lập kế hoạch dự phòng và
khống chế dịch bệnh chủ động theo kế hoạch đã được Bộ Y tế phê duyệt và của các tổ
chức quốc tế (WHO, USCDC,...) tài trợ theo từng năm.
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- Tăng cường công tác giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; thực hiện giám
sát ca bệnh hằng ngày, giám sát bọ gậy tại các xã, phường, thị trấn và giám sát chỉ số
muỗi, chỉ số nhà, chỉ số bọ gậy tại các xã điểm theo kế hoạch phòng, chống dịch bệnh
truyền nhiễm năm 2020. Khi phát hiện ca bệnh tiến hành điều tra dịch tễ, các chỉ số côn
trùng và tiến hành phun hóa chất diệt muỗi kèm thau vét bọ gậy.
- Đối với các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố Huế tiến hành giám
sát bệnh nhân, người lành mang trùng, nước về phương diện vi sinh, hóa lí, thực phẩm tại
các vùng trọng điểm để phát hiện sớm, dự báo tình hình để có biện pháp dự phòng và can
thiệp dịch cũng như phát hiện sớm dịch bệnh để triển khai công tác xử lí và thu dung điều
trị.
- Tăng cường chất lượng hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tại các tuyến, duy trì
thực hiện phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư 54/2015/TT-BYT.
- Duy trì, kiện toàn các đội cơ động phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng xử lý ổ dịch,
hỗ trợ tuyến dưới khi có dịch bệnh xảy ra..
- Tăng cường năng lực phòng xét nghiệm tuyến cơ sở trong xác định tác nhân gây
bệnh truyền nhiễm. Đảm bảo an toàn sinh học tại các phòng xét nghiệm.
- Chuẩn bị sẵn sàng phương án kế hoạch phối hợp, ứng phó theo tình huống nếu xảy
ra dịch bệnh lớn hoặc xảy ra đại dịch, các tình huống nguy cơ về y tế công cộng.
- Nâng cao năng lực cho cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch (Giám
sát, xét nghiệm, cấp cứu điều trị, xử lý ổ dịch, truyền thông).
3.2. Giải pháp về giảm tử vong:
- Tổ chức phân tuyến điều trị bệnh truyền nhiễm và phòng lây nhiễm chéo tại các cơ sở
khám chữa bệnh; nâng cao năng lực khám chữa bệnh các tuyến, đặc biệt tuyến cơ sở.
- Dựa trên hướng dẫn của Bộ Y tế, hoàn thiện các phác đồ điều trị một số bệnh
truyền nhiễm gây dịch, phác đồ chống sốc, chống kháng thuốc.
4. Giải pháp về truyền thông:
- Cập nhật thông tin và chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình
hình dịch bệnh, phối hợp với các cơ quan truyền thông, đại chúng, hệ thống thông tin
và truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống
dịch bệnh và lợi ích tiêm chủng để vận động nhân dân chủ động đưa trẻ đi tiêm chủng
đầy đủ, đúng lịch, phối hợp và tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
- Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền: Rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh môi trường,
duy trì phong trào vệ sinh yêu nước...
- Xây dựng các góc truyền thông tại các cơ sở y tế, xây dựng các cụm pano với các
thông điệp về giám sát phát hiện bệnh dịch và kiến thức cơ bản về phòng bệnh...
5. Công tác đầu tư tài chính, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị:
Tăng cường sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương về hóa chất, thuốc men phục
vụ công tác phòng chống dịch. Xây dựng dự toán kinh phí phòng, chống dịch từ đầu năm
để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.
6. Công tác phối hợp liên ngành:
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh trong giám sát
phát hiện, xử lý và thu dung điều trị.
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- Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục & Đào tạo và Phòng Giáo dục đào tạo ở các
huyện/thị xã/thành phố Huế tổ chức các lớp tập huấn cho Lãnh đạo, nhân viên y tế
trường học từ bậc mầm non đến bậc trung học và các cơ sở giáo dục trực thuộc để truyền
thông giáo dục các kiến thức phòng, chống dịch bệnh; Phối hợp Y tế-Giáo dục trong
giám sát, kiểm tra, giao ban định kỳ công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học.
- Phối hợp chặt chẽ với Đại học Huế thực hiện truyền thông giáo dục sức khỏe và
kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trong các trường trực thuộc.
- Phối hợp chặt chẽ với Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Chi cục Thú
y tỉnh) và các cấp giám sát chặt chẽ tình hình dịch cúm gia cầm đến các hộ gia đình, thôn,
bản, để phát hiện dịch cúm ở gia cầm và tổ chức lực lượng thực hiện xử lý kịp thời, đồng
thời tăng cường giám sát bệnh nhân nghi mắc cúm A(H5N1) tại các địa phương có dịch
cúm gia cầm; phối hợp với Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Chi cục Thú y
tỉnh) thường xuyên triển khai công tác khử trùng tiêu độc tại các cơ sở chăn nuôi, nơi
buôn bán, giết mổ gia cầm, triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường phòng chống
dịch cúm A(H5N1) theo công văn chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Cục YTDP,
Viện Pasteur Nha trang.
- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Hải quan, Cửa khẩu, sân bay, bến cảng trong giám
sát bệnh viêm phổi cấp do Corona virus chủng mới (nCoV), bệnh Ebola, cúm A(H7N9),
cúm A(H1N1), MERS-CoV, Zika: Giám sát chặt chẽ đối với người nhập cảnh vào nước
ta tại các cửa khẩu, sân bay, bến cảng; thực hiện điều tra dịch tễ, xử lý, chẩn đoán, thu
dung điều trị và thông tin báo cáo theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế.
V. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỤ THỂ TỪNG NHÓM BỆNH:
1. Các dịch bệnh mới nổi (viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV),
MERS-CoV, Bệnh do vi rút ZIKA, Cúm A (H7N9), Cúm A (H5N1), Cúm A (H5N6),
...
Thực hiện quy trình giám sát, xử lý, lấy mẫu và vận chuyển mẫu như sau:
* Quy trình giám sát hành khách, người đi du lịch, công nhân xuất khẩu lao động
trở về từ vùng dịch hoặc tiếp xúc gần với bệnh nhân xác định mắc MERS-CoV, Bệnh do
vi rút ZIKA, Cúm A …
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh căn cứ thông báo của Cục quản lý xuất nhập
cảnh, Kiểm dịch y tế Quốc tế của Cục Y tế dự phòng về danh sách người nhập cảnh vào
Việt Nam qua các sân bay Quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng…, tiến hành lọc
danh sách hành khách đi từ vùng dịch đến tỉnh Thừa thiên Huế, cập nhật ngày 2 lần/ngày
vào buổi sáng và buổi chiều.
- Đối với hành khách có địa chỉ rõ ràng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông
báo đến các Trung tâm Y tế huyện/TX/TP vào lúc 15 giờ hàng ngày.
- Đối với hành khách khai địa chỉ không rõ ràng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
trực tiếp làm việc với Công an xuất nhập cảnh tỉnh Thừa Thiên Huế để làm rõ địa chỉ trước
khi thông báo đến các Trung tâm Y tế huyện/TX/TP vào lúc 15 giờ hàng ngày.
- Các Trung tâm Y tế huyện/TX/TP sau khi nhận được danh sách thông báo, trực
tiếp phối hợp với Trạm Y tế xã/phường để tiếp cận hành khách, tư vấn và theo dõi sức
khỏe hằng ngày tại các khách sạn lưu trú, tại gia đình nếu công nhân xuất khẩu trở về và
người về thăm gia đình, hoàn chỉnh tờ khai Y tế.
- Hành khách từ vùng dịch đến hoặc tiếp xúc gần với bệnh nhân xác định mắc
MERS-CoV, Bệnh do vi rút ZIKA, Cúm A …được theo dõi sức khỏe 14 ngày kể từ ngày
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nhập cảnh vào Việt Nam. Hằng ngày Trạm Y tế xã, phường giám sát tình hình sức khỏe
theo mẫu sổ theo dõi.
- Sau 14 ngày theo dõi sức khỏe, nếu hành khách không có biểu hiện sốt và viêm
đường hô hấp từ nhẹ đến nặng (ho, khó thở, viêm phổi, suy hô hấp…) thì loại khỏi danh
sách theo dõi sức khỏe.
* Quy trình giám sát ca bệnh
+ Tình huống 1 (Khi chưa có bệnh nhân)
- Khi hành khách đến tỉnh Thừa Thiên Huế có các dấu hiệu: Sốt, viêm đường hô hấp
từ nhẹ đến nặng (ho, khó thở, viêm phổi, suy hô hấp…) và trong vòng 14 ngày trước khi
khởi phát có một trong các yếu tố dịch tễ sau:
Có tiền sử ở/đi/đến từ quốc gia có dịch, hoặc
Tiếp xúc gần với bệnh nhân xác định mắc Ebola, MERS-CoV, ZIKA, Cúm A …
hoặc
Tiếp xúc gần với người bị viêm đường hô hấp cấp tính liên quan đến quốc gia có
dịch, hoặc
Thành viên có tiếp xúc gần trong 1 chùm ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính
nghi ngờ do Ebola, MERS-CoV, ZIKA, Cúm A …
Thì phải nhập viện và làm phiếu điều tra ca bệnh và lấy mẫu xét nghiệm.
- Các bệnh nhân nghi nhiễm Ebola, MERS-CoV, ZIKA, Cúm A … nhập viện vào
Bệnh viện Trung ương Huế thì cán bộ y tế khoa xét nghiệm của Bệnh viện Trung ương
Huế có trách nhiệm thu thập mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu về các Viện đầu ngành
để xét nghiệm xác định theo qui định hiện tại của Bộ Y tế
- Các bệnh nhân nghi nhiễm Ebola, MERS-CoV, ZIKA, Cúm A … nhập viện vào
bệnh viện có khu vực điều trị cách ly thì bệnh phẩm nghi nhiễm Ebola, MERS-CoV, Zika,
Cúm A …sẽ được thu thập bởi cán bộ xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
Thừa Thiên Huế và có ít nhất 01 nhân viên bệnh viện hỗ trợ đã được tập huấn về an toàn
sinh học, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có trách nhiệm đóng gói và gửi mẫu về các
Viện đầu ngành để xét nghiệm xác định theo qui định hiện tại của Bộ Y tế.
- Các bệnh nhân nghi nhiễm Ebola, MERS-CoV, ZIKA, Cúm A …được điều tra bởi
cán bộ điều tra dịch tễ tại cộng đồng với đầy đủ các yếu tố chẩn đoán nghi ngờ, sẽ được
thu thập bởi cán bộ xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp các Đội cơ động của Trung tâm Y tế
huyện/TX/TP lập danh sách người tiếp xúc gần, bao gồm:
Người trực tiếp chăm sóc/điều trị; người sống/làm việc/nằm điều trị cùng
phòng/khu vực điều trị, cùng gia đình với trường hợp xác định;
Người ngồi cùng hàng hoặc trước sau một hàng ghế trên cùng một chuyến xe/toa
tàu/máy bay với trường hợp xác định;
Có tiếp xúc trực tiếp với trường hợp xác định trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Đối với khách từ vùng dịch lưu trú tại các khách sạn, khu Resort, nhà nghỉ, khu công
nghiệp thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp các Đội cơ động của Trung tâm Y tế
huyện, thị xã, thành phố lập danh sách tiếp xúc gần, tư vấn, phát khẩu trang; Sau đó bàn
giao cho Trạm Y tế trên địa bàn theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày và hằng ngày
Trạm Y tế báo cáo Đội Kiểm soát bệnh tật.
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Nếu kết quả xét nghiệm âm tính (-): Loại bỏ danh sách người tiếp xúc gần, không
theo dõi tình hình sức khỏe.
Nếu kết quả xét nghiệm là dương tính (+) thì đưa qua tình huống 2 và 3.
+ Tình huống 2,3 (Khi có bệnh nhân dương tính).
Nếu kết quả xét nghiệm dương tính (+) tiếp tục điều tra, giám sát và xử lý hóa chất,
xử lý triệt để ổ dịch, tránh lây lan tại cơ sở y tế và cộng đồng.
Phương thức giám sát trong tình huống này cụ thể như sau:
- Tại cửa khẩu: tiếp tục thực hiện giám sát tại cửa khẩu như tình huống 1.
- Tại cộng đồng và cơ sở y tế:
+ Tăng cường giám sát chủ động, điều tra dịch tễ, lập danh sách, lấy mẫu xét nghiệm
tất cả các trường hợp nghi ngờ.
+ Giám sát, lập danh sách, quản lý, theo dõi tình trạng sức khỏe của tất cả những
người tiếp xúc gần trong vòng 14 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng.
+ Chỉ định lấy mẫu xét nghiệm đối với những người tiếp xúc gần do cán bộ dịch tễ
quyết định trên cơ sở điều tra thực tế. Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố các trường
hợp nghi ngờ nhiễm Ebola, MERS-CoV, ZIKA, Cúm A …trên địa bàn thì do cán bộ khoa
xét nghiệm Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm lấy mẫu, đóng gói và
vận chuyển mẫu. Khi gửi mẫu nhớ ghi đầy đủ thông tin theo mẫu.
- Điều tra tiếp xúc gần và thông báo cho các tỉnh hành khách đã đi qua để giám sát
người tiếp xúc gần.
- Đối với các bệnh nhân vào các bệnh viện thì bệnh viện đó phải có khoa lây, khu
cách ly theo quy định của Bộ Y tế và Sở Y tế. Nếu không có khoa lây nhiễm thì phải
chuyển vào bệnh viện có khoa lây nhiễm và có khu cách ly. Báo cáo theo mẫu ca bệnh.
Ở cả 3 tình huống, tất cả các trường hợp tử vong nghi do Ebola, MERS-CoV, ZIKA,
Cúm A …đều phải được điều tra, báo cáo, lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm và xử lý
như trường hợp xác định. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế các huyện phối
hợp với Trạm Y tế khử trùng và xử lý môi trường.
* Ngành Y tế phối hợp với cơ quan Thú Y các cấp:
- Tiến hành giám sát chặt chẽ tình hình dịch cúm gia cầm đến các hộ gia đình, thôn,
bản, để phát hiện dịch cúm ở gia cầm và tổ chức lực lượng thực hiện xử lý kịp thời, đồng
thời tăng cường giám sát bệnh nhân nghi mắc cúm A tại các địa phương có dịch cúm gia
cầm.
- Phối hợp thực hiện công tác giám sát dịch bệnh cúm A trên người.
- Phối hợp với Thú Y thường xuyên triển khai công tác khử trùng tiêu độc tại các
cơ sở chăn nuôi, nơi buôn bán, giết mổ gia cầm.
- Triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường phòng chống dịch cúm A(H5N1)
theo công văn chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Cục YTDP, Viện Pasteur Nha
trang.
* Bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV):
Tăng cường công tác thông tin, giáo dục truyền thông, khuyến cáo người dân và
cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau:
+ Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần
thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách
khi tiếp xúc.
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+ Giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng
bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi.
+ Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay
để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.Không khạc nhổ bừa bãi.
+ Hạn chế tiếp xúc gần với các trang trại nuôi động vật hoặc động vật hoang dã.
+ Không tự ý mua và sử dụng thuốc kháng vi rút mà cần tuần theo chỉ định và hướng
dẫn của cán bộ y tế, đặc biệt là vận đồng người dân chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh
cúm đối với các chủng cúm đã có vắc xin.
+ Lưu ý những người trở về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hoặc
có tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm phổi tại thành phố Vũ Hán trong vòng 14 ngày
nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám,
điều trị kịp thời.
- Triển khai hoạt động giám sát chặt chẽ nhằm phát hiện sớm các trường hợp bệnh
nghi ngờ đầu tiên, lấy mẫu xét nghiệm, chẩn đoán nhanh, khoanh vùng và xử lý ổ dịch
kịp thời, triệt để, không để lây lan theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 181/QĐBYT ngày 21/01/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)”
- Tăng cường công tác giám sát viêm phổi cấp tại các cơ sở khám chữa bệnh; lấy
mẫu xét nghiệm sàng lọc và thông báo cho cơ quan quản lý để phối hợp chỉ đạo giải
quyết.
- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thuốc, hóa chất sẵn sàng đáp công tác phòng,
chống dịch.
- Các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện điều trị theo Quyết định 125/QĐ-BYT ngày
16/01/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm
phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV).
- Thực hiện việc thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo
Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế.
- Thường xuyên cập nhật thông tin và thực hiện hoạt động phòng, chống dịch bệnh
nCoV theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
2. Các dịch bệnh lưu hành:
2.1. Bệnh sốt suất huyết: Bao gồm các hoạt động sau:
- Giám sát dịch tễ: Bao gồm giám sát thường quy, giám sát chủ động và giám sát
trọng điểm.
Giám sát thường quy được triển khai ở tất cả các xã, phường, thị trấn của tỉnh.
Giám sát dịch chủ động tại các xã điểm bao gồm: giám sát ca bệnh hằng ngày; giám
sát huyết thanh, vi rút; giám sát véc tơ truyền bệnh nhằm phát hiện sớm và đề ra các biện
pháp can thiệp xử lý, ngăn chặn sự bùng phát dịch kịp thời, hiệu quả. Khi phát hiện ca
bệnh tiến hành điều tra dịch tễ, các chỉ số côn trùng và tiến hành phun hóa chất diệt muỗi
kèm thau vét bọ gậy.
Giám sát trọng điểm tại 01 huyện và 01 xã điểm.
- Xây dựng mạng lưới cộng tác viên tại các xã, phường điểm.
- Hoạt động diệt bọ gậy/loăng quăng, chiến dịch vệ sinh môi trường: 03 đợt/năm.
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- Hoạt động phun hóa chất diệt muỗi chủ động tại các xã nguy cơ cao 3 đợt trong
năm và căn cứ kết quả giám sát dịch tễ, véc tơ phát hiện các xã, phường nguy cơ để tiến
hành phun hóa chất.
- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế tuyến huyện,
xã, cộng tác viên về giám sát và xử lý ổ dịch, điều trị, truyền thông trong phòng chống
sốt xuất huyết.
Phối hợp với Ngành Giáo dục tổ chức ký cam kết với trường học về phòng chống
dịch, tập huấn về công tác phòng chống dịch cho giáo viên và học sinh trong các buổi
ngoại khóa, đặc biệt là huy động giáo viên, học sinh tại các trường học ở địa phương tham
gia chiến dịch thau vét bọ gậy theo kế hoạch của chương trình.
Phối hợp Tỉnh đoàn, Thành đoàn tập huấn cho đoàn thanh niên tham gia chương
trình “Tiếp sức mùa thi” về tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại các địa
phương có tổ chức điểm thi Đại hoc.
Y tế các cấp cùng phối hợp với lực lượng biên phòng và người dân tiến hành phun
diệt muỗi tại những vùng có mật độ muỗi cao đặc biệt tại các xã nguy cơ.
- Chuẩn bị vật tư, hóa chất, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống sốt xuất
huyết.
- Lấy mẫu, vận chuyển, xét nghiệm để định loại véc tơ truyền bệnh, phân lập vi rút,
giám sát huyết thanh.
2.2. Bệnh lây qua đường tiêu hoá (thương hàn, tả, lỵ, tay chân miệng ...)
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thị xã và thành
phố Huế tiến hành giám sát bệnh nhân, người lành mang trùng, nước về phương diện vi sinh,
hóa lý, thực phẩm tại các vùng trọng điểm để phát hiện sớm, dự báo tình hình.
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục đào tạo và
các Phòng Giáo dục đào tạo ở các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức các lớp tập
huấn cho Ban Giám hiệu, nhân viên y tế trường học, cán bộ y tế trường học các trường
MGMN, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông ngay trước khi khai giảng về
phòng chống bệnh tay chân miệng.
- Tổ chức các đợt kiểm tra chất lượng nguồn cấp nước tập trung, vệ sinh môi trường
theo các công văn chỉ đạo của Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng, Viện Pasteur Nha trang, Sở
Y tế.
- Tiến hành cho uống vắc xin tả để chủ động phòng chống dịch tả tại các xã, phường
có nguy cơ cao và đã uống vắc xin tả trên 3 năm.
- Phối hợp giữa ngành Y tế và lực lượng Quân y tỉnh đội, Bộ đội Biên phòng Tỉnh
qua giao ban và cung cấp máy phun, thuốc men, hóa chất để phun thuốc diệt khuẩn, diệt
ruồi tại các chợ, vùng có điều kiện vệ sinh môi trường không đảm bảo.
- Chuẩn bị sẵn cơ số môi trường Cary - Blair tại trạm y tế để lấy mẫu giám sát phát
hiện sớm các trường hợp dịch bệnh đường tiêu hóa.
- Dự trù và cung cấp đầy đủ thuốc men, hoá chất, vật tư cho cơ sở y tế các cấp phục
vụ công tác chống dịch.
2.3. Viêm màng não do não mô cầu:
- Tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi
trường. Vận động người dân tiêm vắc xin phòng viêm màng não mô cầu cho đối tượng
nguy cơ cao.
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- Giám sát chặt chẽ ổ dịch cũ, phát hiện sớm các trường hợp mắc mới, triển khai
điều trị dự phòng các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân và các trường hợp nghi ngờ. Tổ
chức xử lý ổ dịch triệt để trong vòng 24 giờ khi phát hiện trường hợp bệnh.
2.4. Thủy đậu, Quai bị:
- TTYT huyện, thị xã và TP Huế tiến hành tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở
xã/phường/thị trấn để tăng cường hoạt động giám sát.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục cho nhân dân biết cách phòng bệnh thủy
đậu, quai bị trong cộng đồng.
- Phối hợp với ngành giáo dục, các trường học tiến hành cách ly bệnh nhân và xử lý
môi trường tại khu vực có bệnh nhân và trường học.
- Tại những nơi có ca bệnh, vận động người dân cùng ngành y tế tiến hành tiêm vắc
xin dịch vụ để phòng bệnh cho gia đình và cho cộng đồng.
2.5. Sởi, Rubella, ho gà:
- Đẩy mạnh tuyên truyền cho cộng đồng về bệnh Rubella, sởi và các biện pháp
phòng chống. Đặc biệt đối với bệnh Rubella, cần tuyên truyền những kiến thức cơ bản về
phòng bệnh nhất là đối với các bà mẹ mang thai trong 3 tháng đầu thai kỳ.
- Tăng cường giám sát bệnh sởi tại tất cả các tuyến và các cơ sở điều trị. Ngay sau
khi phát hiện các trường hợp nghi sởi cần tiến hành điều tra theo “Phiếu điều tra bệnh
nhân nghi sởi”. Theo dõi diễn biến của vụ dịch hàng ngày, và đánh giá diễn tiến của vụ
dịch. Thực hiện báo cáo dịch hàng ngày về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vào lúc 15
giờ qua điện thoại.
- Cách ly kịp thời các trường hợp mắc sởi, nghi sởi và tiếp xúc bệnh nhân sởi là rất
cần thiết để phòng chống lây lan. Những trường hợp nghi ngờ mắc sởi, hoặc đã xác định
mắc sởi cần phải nghỉ học, nghỉ làm việc, tránh tham gia hội họp hoặc tập trung đông người.
Tổ chức điều trị và cách ly bệnh nhân nặng tại bệnh viện. Hướng dẫn điều trị và cách ly tại
hộ gia đình đối với những trường hợp nhẹ. Thực hiện cách ly đường hô hấp đối với bệnh
nhân từ lúc bắt đầu viêm long cho đến hết ngày thứ 4 sau phát ban.
- Các cơ sở điều trị cần tiến hành thu dung và điều trị bệnh nhân kịp thời, hiệu quả,
không để xảy ra biến chứng nặng hoặc tử vong. Phối hợp chặt chẽ với hệ Kiểm soát bệnh
tật trong công tác báo cáo dịch, lấy mẫu bệnh phẩm và thực hiện các biện pháp phòng
chống dịch khác, không để lây lan trong bệnh viện.
- Tăng cường thực hiện tiêm vắc xin sởi đầy đủ cho trẻ từ 9 - 12 tháng tuổi và tiêm
vắc xin sởi mũi 2 cho trẻ 18 tháng tuổi.
- Tuyên truyền các kiến thức về bệnh ho gà, tránh cho trẻ tiếp xúc với các trường
hợp nghi ngờ mắc ho gà. Tăng cường giám sát bệnh ho gà tại tất cả các tuyến và các cơ
sở điều trị. Tăng cường thực hiện tiêm đầy đủ ba mũi vắcxin 5 trong 1 (Quinvaxem) và
một mũi tiêm nhắc lại để phòng bệnh ho gà cho trẻ trong chương trình tiêm chủng mở
rộng.
2.6. Bệnh dịch hạch
Triển khai công tác giám sát trung gian truyền bệnh dịch hạch. Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật tăng cường giám sát chỉ số chuột và chỉ số bọ chét định kỳ hàng tháng. Trung
tâm Y tế tuyến huyện thực hiện 02 đợt diệt chuột tại các ổ dịch cũ và nơi có giao lưu như
chợ, bến xe, ga, tàu...
2.7. Bệnh viêm não Nhật Bản
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Để phòng chống bệnh viêm não Nhật Bản, cần tăng cường công tác truyền thông
với các nội dung như sau:
- Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, giữ gìn nhà ở, chuồng gia súc sạch sẽ để hạn chế
nơi trú đậu của muỗi, nên dời chuồng gia súc xa nhà, loại bỏ các ổ bọ gậy.
- Ngủ mùng, thường xuyên sử dụng những biện pháp xua, diệt muỗi trong các hộ
gia đình, không cho trẻ em chơi gần chuồng gia súc đề phòng muỗi đốt.
- Tiêm vắc-xin viêm não Nhật Bản đầy đủ và đúng lịch là biện pháp phòng bệnh quan
trọng và hiệu quả nhất. Tiêm chủng với ba liều cơ bản: mũi đầu tiên lúc trẻ được một tuổi;
mũi thứ hai tiêm sau mũi thứ nhất từ một-hai tuần; mũi thứ ba tiêm sau mũi thứ hai một năm.
Sau đó cứ ba-bốn năm tiêm nhắc lại một lần cho đến khi trẻ qua 15 tuổi.
Tập huấn nâng cao năng lực về hướng dẫn giám sát, điều trị, phòng chống lây bệnh
viêm não Nhật Bản
Tổ chức giám sát chặt chẽ phát hiện sớm trường hợp nghi mắc, xử lý ổ dịch, cách
ly và điều trị kịp thời ngay từ ca bệnh đầu tiên.
2.8. Bệnh dại trên người
Để phòng chống bệnh dại trên người cần tăng cường công tác truyền thông các nội
dung sau:
- Tuyên truyền tới từng hộ gia đình về tính chất nguy hiểm của bệnh dại, các biện
pháp phòng, chống bệnh dại trước và sau phơi nhiễm cho người và động vật để người dân
chủ động phòng bệnh cho bản thân và cộng đồng.
- Tiêm vắc xin dự phòng bệnh dại cho những người có nguy cơ cao phơi nhiễm với
vi rút dại như cán bộ thú y, nhân viên phòng thí nghiệm làm việc với vi rút dại, người làm
nghề giết mổ chó, người dân và những người đi du lịch đến các khu vực lưu hành bệnh
dại.
- Điều trị dự phòng nên được tiến hành càng sớm càng tốt sau khi bị phơi nhiễm,
bao gồm: rửa vết thương, tiêm vắc xin phòng dại và sử dụng huyết thanh kháng dại nếu
có chỉ định.
VI. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Các đơn vị y tế tuyến tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn tỉnh:
1.1. Sở Y tế
Tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các hoạt động phòng chống dịch
bệnh ở địa phương và xã hội hoá công tác phòng chống dịch.
Lập kế hoạch phòng chống dịch bệnh của tỉnh.
Triển khai các văn bản hướng dẫn chuyên môn về giám sát, xử lý dịch và thu dung
điều trị bệnh truyền nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Y tế và phù hợp với điều kiện thực
tiễn tại địa phương.
Thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành y tế hoặc liên ngành kiểm tra chặt chẽ công
tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác phòng chống dịch
bệnh trên phạm vi toàn tỉnh.
Điều phối các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phòng chống dịch bệnh.
Kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh của các đơn vị.
1.2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
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Triển khai kế hoạch phòng chống từng loại dịch bệnh của tỉnh đến tận cơ sở.
Nâng cao năng lực 5 đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch tuyến tỉnh. Đảm bảo mỗi
đội có: 1-2 cán bộ dịch tễ, 1 cán bộ xét nghiệm, 1 cán bộ xử lý môi trường, 1 cán bộ lâm
sàng. Phân công trách nhiệm cụ thể và phối hợp chặt chẽ với các đội phản ứng nhanh
tuyến huyện, đảm bảo xử lý dịch kịp thời, hiệu quả.
Tăng cường công tác giám sát tại các tuyến xã, phường, thị trấn, phòng khám khu
vực, bệnh viện huyện, thành phố Huế, Bệnh viện Trung Ương Huế nhằm phát hiện sớm
các trường hợp sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp do tả… xử lý kịp thời những trường hợp mắc
đầu tiên, không để bùng phát thành dịch.
Triển khai xử lý dịch triệt để theo quy định của Bộ Y tế.
Xây dựng kế hoạch kiểm dịch biên giới. Giám sát chặt chẽ và xử lý y tế đối với
người, phương tiện hàng hoá giao lưu tại các cửa khẩu.
Đảm bảo cung ứng thuốc, hoá chất, các phương tiện xử lý dịch và phòng hộ cá nhân
đến tận cơ sở.
Khoa Truyền thông Giáo dục sức khoẻ - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tăng cường
tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
1.3. Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện đa khoa Bình Điền, Bệnh viện đa
khoa Chân Mây – Phú Lộc, Bệnh viện Giao thông vận tải Huế, Bệnh viện Quân y
268:
Xây dựng kế hoạch tổ chức thu dung, điều trị, cách ly kịp thời khi có dịch bệnh xảy
ra. Đảm bảo đầy đủ thuốc men, phương tiện hồi sức cấp cứu khi có bệnh xảy ra. Tập huấn
phác đồ cấp cứu, điều trị, hướng dẫn các cơ sở điều trị thực hiện. Phối hợp với Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật trong công tác thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm đầy đủ, chính xác,
kịp thời theo quy định.
1.4. Bệnh viện Đại học Y Dược Huế: do chưa triển khai khoa Truyền nhiễm nên
chỉ khám sàng lọc và xử trí cấp cứu, chuyển ngay bệnh nhân đến TTYT huyện/thị xã/thành
phố nơi cư trú hoặc Bệnh viện Trung ương Huế (tùy theo tình trạng bệnh nhân) nếu phát
hiện mắc bệnh truyền nhiễm.
1.5. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm:
Thành lập các đoàn thanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các vùng có nguy
cơ cao. Tăng cường công tác giám sát VSATTP trên địa bàn, đặc biệt là các loại thực
phẩm đang lưu hành trên thị trường dễ bị ô nhiễm gây các bệnh tiêu chảy như: thực phẩm
tươi sống không rõ nguồn gốc, tôm chua, mắm, rau sống, nước đá, kem... Đẩy mạnh công
tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để hướng dẫn nhân dân thực
hiện tốt các biện pháp VSATTP, vệ sinh môi trường và vệ sinh phòng bệnh cá nhân sau
lũ lụt theo 4 khuyến cáo cho cộng đồng “Phòng chống bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm”
của Cục Kiểm soát bệnh tật Việt Nam ban hành ngày 30/10/2007.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y
Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và
cúm A(H7N9), cúm A(H5N1) ở người như công tác thông tin, báo cáo về tình hình dịch
cúm ở gia cầm và dịch cúm ở người; tham gia các đợt giám sát, phát hiện sớm dịch cúm
gia cầm; tham gia trong các đợt tiêm vắc xin cho gia cầm. Phối hợp trong công tác tuyên
truyền vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh cúm A(H7N9), cúm A(H5N1).
3. Sở Giáo dục và Đào tạo
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Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Phòng Giáo dục các huyện/TX/TP triển khai các
hoạt động phòng chống dịch bệnh trong trường học, biện pháp vệ sinh trường học. Phối
hợp với Sở Y tế trong việc tổ chức tập huấn cho Ban Giám hiệu, cán bộ y tế trường học
về công tác truyền thông giáo dục các kiến thức về các bệnh có khả năng gây dịch và thực
hành các biện pháp vệ sinh khử khuẩn phòng chống dịch bệnh.
4. Đại học Huế
Chỉ đạo các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc thực hiện các biện pháp phòng
chống dịch bệnh.
5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch đầu tư
Tham mưu, bố trí kinh phí cho hoạt động phòng chống dịch ngay từ đầu năm.
6. Tuyến huyện:
6.1. Ủy ban nhân dân huyện/TX/TP
Kiện toàn và củng cố Ban chỉ đạo phòng chống dịch. Tích cực triển khai hoạt động
ký cam kết PC dịch đến tận hộ gia đình.
Chủ động có những giải pháp xã hội hóa công tác phòng, chống dịch.
Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện triển khai tích cực các hoạt động phòng chống dịch
ngay từ đầu năm. Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động phòng chống dịch.
6.2. Trung tâm y tế huyện/TX/TP
Tham mưu cho Ban chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ nhân dân huyện/thị xã/thành phố kế
hoạch phòng chống dịch bệnh tại địa phương và tăng cường chỉ đạo các hoạt động phòng
chống dịch bệnh và huy động cộng đồng
Củng cố các đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch, đảm bảo mỗi đội có: 1-2 cán bộ
dịch tễ, 1 cán bộ xét nghiệm, 1 cán bộ xử lý môi trường, 1 cán bộ lâm sàng. Cần có sự
phối hợp với cán bộ thú y, cán bộ huyện.
Giám sát chặt chẽ phát hiện sớm ca bệnh đầu tiên tại thôn, ấp, xã, phường, hộ gia
đình để khoanh vùng và xử lý kịp thời.
Triển khai xử lý dịch triệt để và kịp thời theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Tập huấn cập nhật thông tin và nâng cao kỹ năng xử lý dịch, xử lý cấp cứu, điều trị
cho cán bộ y tế huyện, xã và phòng khám tư nhân trên địa bàn.
Xây dựng kế hoạch thu dung, cách ly và điều trị bệnh nhân khi có ca bệnh và khi có
dịch. Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc men, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện
cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân.
Phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động Kiểm soát bệnh tật và công tác khám chữa bệnh
để thu thập thông tin, báo cáo ca bệnh truyền nhiễm đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy
định.
6.3. Trạm Thú y
Phối hợp với Trung tâm Y tế trên địa bàn tổ chức các lớp tập huấn phòng chống
dịch cúm A(H5N1) ở gia cầm và ở người cho các cán bộ Thú y, các hộ chăn nuôi gia cầm,
các trang trại chăn nuôi trên địa bàn tổ chức tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm, chỉ đạo thú
y xã/phường giám sát tình hình dịch cúm gia cầm trên địa bàn, tổ chức chiến dịch vệ sinh
môi trường, khử trùng tiêu độc và tiến hành xử lý khi có dịch cúm gia cầm xảy ra trên địa
bàn.
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6.4. Phòng Giáo dục và đào tạo
Chỉ đạo các trường học triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học,
tham gia chiến dịch vệ sinh môi trường, tham gia các lớp tập huấn về phòng chống dịch
do ngành y tế phối hợp tổ chức. Tuyên truyền các biện pháp vệ sinh trường học và vệ sinh
cá nhân.
6.5.. Các ban ngành đoàn thể khác
Huy động các ban ngành đoàn thể tham gia vào các hoạt động phòng chống dịch
bệnh như: công tác tuyên truyền giáo dục vệ sinh phòng bệnh, công tác vệ sinh môi
trường, thông tin với ngành y tế về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.
7. Tuyến xã/phường/thị trấn
7.1. Ủy ban nhân dân xã
Chỉ đạo trạm y tế xã triển khai các hoạt động phòng chống dịch. Kiện toàn Ban chỉ
đạo phòng chống dịch. Hỗ trợ kinh phí cho công tác chủ động phòng chống dịch trên địa
bàn xã.
7.2. Trạm y tế xã
Ban chăm sóc sức khoẻ nhân dân xã có trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn các hoạt
động phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Thường xuyên giao ban để nắm tình hình
và báo cáo lãnh đạo chính quyền biết tình hình dịch bệnh, đảm bảo kinh phí cho cán bộ
tham gia công tác phòng chống dịch của địa phương.
- Tổ chức điều tra, giám sát, phát hiện cách ly, xử lý dịch kịp thời không để dịch lây
lan.
- Tổ chức cấp cứu ban đầu và điều trị bệnh nhân mắc dịch bệnh, theo dõi, giám sát
điều trị tại nhà theo hướng dẫn của Sở Y tế.
- Thành lập đội chống dịch xã gồm các cán bộ y tế, đoàn thanh niên, phụ nữ để triển
khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong nhân dân, đặc biệt nhà trẻ, mẫu giáo,
trường học và các hộ gia đình.
- Tuyên truyền cho nhân dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vận động vệ
sinh môi trường.
- Huy động cộng đồng tiêm chủng phòng bệnh.
7.3.Các ban ngành, đoàn thể
Huy động sự tham gia của các ban ngành đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ,
Đoàn Thanh niên, ... vào các hoạt động tuyên truyền, chiến dịch vệ sinh môi trường phòng
chống dịch bệnh.
7.4. Tổ trưởng dân phố, y tế thôn tổ
Tham gia chiến dịch vệ sinh môi trường, truyền thông giáo dục và giám sát tình hình
dịch bệnh ở gia cầm và ở người để thông tin cho cán bộ y tế phường xã
VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Xây dựng trong kinh phí hoạt động của đơn vị đã được phân bổ ngay từ đầu năm và
kinh phí phê duyệt bổ sung tùy theo tình hình dịch bệnh; Kinh phí huy động từ cộng đồng
và các tổ chức, cá nhân khác.
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Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung
của Kế hoạch, các sở, ban, ngành, địa phương phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, điều
chỉnh và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Bộ Y tế (để b/c);
- TT TU, TT HĐND, UBND tỉnh (để b/c);
- Cục Y tế dự phòng (để b/c);
- Viện Pasteur Nha Trang (để b/c);
- Các đơn vị có tên tại Mục VI;
- Lưu: VT, NVY.

Nguyễn Nam Hùng
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