
 
 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc. 

                              

          Thực hiện thông báo số 122/TB-UBND  ngày 15 tháng 03 năm 2019 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn về Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch 
UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phòng, chống bệnh Dịch 
tả lợn Châu Phi. 

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

        1.Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm:  

       - Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm đặc biệt là thịt lợn 
và các sản phẩm từ thịt lợn. 

         -Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phối hợp với đài Phát thanh 
và truyền hình tỉnh thường xuyên thông tin tuyên truyền công tác đảm bảo vệ 
sinh an toàn thực phẩm, sử dụng thịt lợn có nguồn gốc rõ ràng, chế biến món ăn 
từ thịt lợn đảm bảo yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, nêu rõ cho cộng đồng 
biết dịch tả lợn Châu Phi không lây sang người để người dân không tẩy chay 
thịt lợn… 

         2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

          - Tăng cường công tác truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh nói chung và dịch tả lợn Châu phi nói riêng. 

          - Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường 
xuyên chia sẻ thông tin và phối hợp triển khai các hoạt động phòng, chống dịch 
bệnh lây truyền từ động vật sang người. 

          - Rà soát bổ xung đầy đủ thuốc, vật tư hóa chất, trang thiết bị phòng 
chống dịch, sẵn sàng phối hợp với Ngành nông nghiệp hỗ trợ, xử lý ổ dịch 
khi cần thiết. 

          - Thực hiện chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền 
nhiễm theo qui định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế. 

          3. Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế:  tăng cường hoạt động giám sát 
dịch, bệnh các tại cửa khẩu theo quy định. 

         4. Trung tâm Y tế huyện, thành phố: 
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         - Rà soát bổ xung kế hoạch phòng, chống dịch tại địa bàn phụ trách.          -   

         - Tiếp tục củng cố kịch bản diễn tập xử lý ổ dịch của đơn vị. Chuẩn bị 
đầy đủ thuốc, vật tư hóa chất, trang thiết bị phòng chống dịch, củng cố đội cơ 
động chống dịch, đội cấp cứu lưu động. 

        - Sẵn sàng phối hợp với Ngành nông nghiệp để thực hiện công tác phòng, 
chống dịch bệnh. 

         - Thực hiện chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền 
nhiễm theo qui định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế. 

         5. Các đơn vị  trực thuộc khác : ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, 
sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có sự huy động của Ban chỉ đạo phòng chống 
dịch bệnh các cấp trong tỉnh. 

          Nhận được văn bản, đề nghị các đơn vị khai thực hiện./. 
 
Nơi nhận:                                                                            
- Như trên; 
- UBND tỉnh( báo cáo);  
- Sở NN&PTNT( phối hợp); 
- Các PGĐ Sở; 
- Các phòng trực thuộc;         
- Lưu:VT, NVY( PĐC). 
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