
 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc. 

                              

          Thực hiện  công văn số 1026 /VP-KGVX của UBND tỉnh Lạng Sơn về  việc 
triển khai thực hiện Công văn số 2092/VPCP-KGVX ngày 18/3/2019 của Văn phòng 
Chính phủ. 

           Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện như sau: 

            1. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật: chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan 
tăng cường các hoạt động truyền thông, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa bệnh 
Sán dây và ấu trùng sán lợn theo khuyến cáo của Bộ Y tế như: 
            - Không ăn các thực phẩm sống như thịt lợn, nem chua, thịt lợn tái (nguy cơ 
nhiễm sán dây trưởng thành), rau sống không đảm bảo vệ sinh (nguy cơ mắc bệnh ấu 
trùng sán lợn).  
           - Quản lý phân tươi, nhất là ở những vùng có người nhiễm sán dây lợn trưởng 
thành trong ruột. Sử dụng hố xí hợp vệ sinh, không nuôi lợn thả rông.  
           - Người có sán trưởng thành trong ruột phải được điều trị, không phóng uế bừa 
bãi.  
          - Quản lý chặt chẽ tiêu chuẩn vệ sinh các lò mổ lợn (heo).  

            2. Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm:  chủ động tuyên truyền công tác đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn chín uống sôi, sử dụng thực phẩm an toàn  có nguồn 
gốc rõ ràng… thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc 
biệt là các bếp ăn tập thể, các cơ sở chế biến, sản xuất thực phẩm từ thịt lợn ( nem 
chua, nem thính, súc xích…). 

           3. Các bệnh viện tuyến tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố: 

            - Thực hiện tốt công tác truyền thông, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa 
bệnh Sán dây và ấu trùng sán lợn theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

           - Thường xuyên khám, sàng lọc phát hiện và điều trị  bệnh Sán dây và ấu trùng 
sán lợn theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế. 

           Nhận được văn bản, đề nghị các đơn vị khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                            
- Như trên; 
- UBND tỉnh( báo cáo);  
- Cục YTDP Bộ Y tế ( báo cáo); 
- Cục Quản lý KCB Bộ Y tế( báo cáo); 
- Sở NN&PTNT( phối hợp); 
- Các PGĐ Sở; 
- Các phòng trực thuộc;         
- Lưu:VT, NVY( PĐC). 
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