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Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc tăng 

cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết 

Nguyên đán năm 2021; Công văn số 1167/DP-DT ngày 31/12/2020 của Cục Y tế 

dự phòng - Bộ Y tế về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết 

Nguyên đán năm 2021; Công văn số 2985/ATTP-NĐTT ngày 24/12/2020 của Cục 

An toàn thực phẩm - Bộ Y tế về việc bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ 

độc thực phẩm trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 

2021; Công văn số 51/UBND-KGVX ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về việc 

tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

 Để bảo vệ sức khỏe nhân dân và đón kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 

2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, góp phần vào việc tổ chức thành công các sự 

kiện trọng đại của tỉnh, của đất nước trong năm 2021, Sở Y tế đề nghị các đơn vị 

nghiêm túc triển khai một số nhiệm vụ sau: 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

 - Thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; chủ động giám 

sát, phát hiện các tác nhân gây bệnh và xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh, không 

để dịch bệnh bùng phát, lây lan; Tăng cường thông tin tuyên truyền về nguy cơ 

dịch bệnh, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, nghiêm túc thực hiện yêu cầu 

5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” 

trong phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế; tập trung vào một số 

nội dung sau: Đeo khẩu trang bắt buộc tại các khu dân cư tập trung, nơi công cộng 

và các cơ sở khám chữa bệnh; truyền thông nhằm nâng cao tinh thần tự giác, tự 

khai báo của người dân về các trường hợp nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định 

phòng, chống dịch. Đồng thời, tăng cường các bài viết, bản tin, chuyên đề về 

phòng, chông dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 nhằm nâng cao ý thức 

trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, không lơ là, chủ quan trước bệnh dịch của người 

dân. 

- Xây dựng và triển khai các phương án, kịch bản phòng, chống dịch cụ thể; 

xây dựng kế hoạch phân công lấy mẫu, điều phối xét nghiệm khi có dịch xảy ra 

trên địa bàn tỉnh; tiếp tục mở rộng xét nghiệm cho các trường hợp nghi ngờ; nâng 
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cao năng lực đội ngũ cán bộ giám sát, xét nghiệm, đội phản ứng nhanh đáp ứng 

dịch. 

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý khu cách ly tập trung thực hiện 

giám sát, theo dõi, xét nghiệm theo đúng các quy định của Bộ Y tế; kiên quyết 

không để dịch lây lan trong các cơ sở cách ly và từ cơ sở cách ly ra ngoài cộng 

đồng.  

- Tăng cường công tác giám sát, hướng dẫn Trung tâm Y tế các huyện, thành 

phố về công tác sẵn sàng ứng phó dịch bệnh nhất là dịch bệnh COVID-19 và các 

bệnh truyền nhiễm gây dịch khác; hướng dẫn việc rà soát, cập nhật các kế hoạch 

đáp ứng dịch bênh nguy hiểm, mới nổi; tiếp tục củng cố các đội đáp ứng nhanh 

phòng chống dịch, nâng cao năng lực xét nghiêm và chủ động dự trù vật tư, hóa 

chất sẵn sàng đáp ứng khi có dịch bệnh xảy ra. 

- Là đầu mối phối hợp với các đơn vị quản lý khu cách ly tập trung của tỉnh 

bàn giao các trường hợp công dân sau khi hoàn thành cách ly cho các tỉnh có công 

dân cách cy tại tỉnh Lạng Sơn; phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức 

tiếp nhận người đã hoàn thành cách ly tập trung tại các tỉnh khác về nơi lưu trú trên 

địa bàn tỉnh theo Công văn số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau 

khi hoàn thành cách ly tập trung. 

2. Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế 

 - Tăng cường kiểm tra, giám sát các điều kiện, quy trình nhập cảnh, kiểm 

dịch y tế nhằm giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; Yêu cầu 

tất cả người nhập cảnh bắt buộc phải khai báo y tế; tổ chức phân loại các trường 

hợp phải cách ly phù hợp theo quy định ngay tại cửa khẩu. Rà soát, kiểm tra chặt 

chẽ giấy xác nhận âm tính với SARS- CoV-2 đối với tất cả các trường hợp là 

chuyên gia nhập cảnh, du học sinh, công dân Việt Nam trở về nước. 

 - Phối hợp với các lực lượng tại cửa khẩu quản lý chặt chẽ người nhập 

cảnh; khuyến cáo mạnh mẽ việc cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ truy vết nhanh.  

3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

- Tăng cường thực hiện việc sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát triệt 

để người bệnh tới khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường phòng, chống lây nhiễm 

trong bệnh viện, chú trọng đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý chất 

thải, vệ sinh môi trường, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện; tiếp 

tục mở rộng xét nghiệm cho các đối tượng nghi ngờ; tăng cường kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện phòng, chống COVID-19 trong bệnh viện. 

- Đảm bảo đủ nhu cầu về thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, tổ chức tốt 

việc thu dung điều trị người bệnh; kịp thời xử lý các trường hợp cấp cứu tai nạn 

giao thông, thương tích, ngộ độc... và sẵn sàng cấp cứu những trường hợp bệnh 

nặng, hàng loạt, không để có ca bệnh tử vong. 
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- Thường xuyên đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, 

chống dịch Covid-19 quy định tại Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 

của Bộ Y tế và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. 

- Duy trì nhóm phản ứng nhanh, kịp thời phát hiện, khoanh vùng, cách ly, 

dập dịch hiệu quả; tổ chức ứng trực mức 100% bảo đảm xử lý kịp thời các tình 

huống dịch bệnh xảy ra. Không để dịch bệnh quay trở lại. 

4. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời 

gian trước, trong và sau Tết; phối hợp tổ chức hiệu quả công tác kiểm tra liên 

ngành, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kịp thời phát hiện, xử 

lý nghiêm trường hợp vi phạm, công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại 

chúng; lấy mẫu, xét nghiệm các thực phẩm nhập khẩu để xác định, đánh giá nguy 

cơ lây nhiễm COVID-19. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức, triển khai công tác 

thông tin, tuyên truyền, giáo dục cho tất cả các nhóm đối tượng sản xuất, kinh 

doanh và tiêu dùng thực phẩm ở cả thời điểm trước, trong Tết Nguyên đán Tân 

Sửu, mùa Lễ hội Xuân 2021. Tập trung tuyên truyền các biện pháp bảo đảm an 

toàn thực phẩm, phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm đặc biệt là các biện pháp vệ sinh 

ăn uống, vệ sinh cá nhân nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen 

không bảo đảm an toàn thực phẩm trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và sử dụng 

thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm. 

5. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh 

truyền nhiễm tại các cơ sở y tế và cộng đồng, đặc biệt lưu ý các trường hợp mắc 

bệnh về đường hô hấp có triệu chứng giống COVID-19, MERS-CoV, Cúm A 

(H7N9), Cúm A (H5N6)...để kịp thời lấy mẫu xét nghiệm, chẩn đoán xác định tác 

nhân gây bệnh và triển khai các hoạt động phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh xâm 

nhập, lây lan trong cộng đồng. 

- Tăng cường thông tin tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, khuyến cáo 

người dân đề cao cảnh giác, nghiêm túc thực hiện yêu cầu 5K trong phòng, chống 

dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế; trước hết là việc đeo khẩu trang bắt buộc 

tại các khu dân cư tập trung, nơi công cộng như: Chợ, siêu thị, trường học, cơ sở 

sản xuất, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là tại các cơ 

sở khám chữa bệnh. 

 - Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tăng cường 

truyền thông để người dân hiểu và thông báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát 

hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định phòng, chống dịch. 

Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tại địa phương để kiểm soát chặt chẽ, đảm 

bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với người dân từ nơi khác về địa 



4 

 

phương dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời, tuyên truyền các quy định về phòng chống 

cháy nổ, tai nạn thương tích do pháo, tai nạn giao thông, an toàn thực phẩm cho 

nhân dân. 

 - Tăng cường thực hiện giám sát, điều tra các ổ dịch cũ, các vùng nguy cơ; 

xử lý triệt để các ổ dịch, không để dịch lan rộng, kéo dài; có kế hoạch phun thuốc 

chủ động tại các xã, phường, thị trấn có nguy cơ cao không để dịch bùng phát trong 

dịp Tết Nguyên đán. 

 - Duy trì nhóm phản ứng nhanh, kịp thời phát hiện, khoanh vùng, cách ly, 

dập dịch hiệu quả; tổ chức ứng trực mức 100% bảo đảm xử lý kịp thời các tình 

huống dịch bệnh xảy ra. Không để dịch bệnh quay trở lại. 

Sở Y tế yêu cầu tất cả các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng chống dịch, đảm bảo an toàn thực phẩm và công tác khám, chữa bệnh theo 

chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh và Sở Y tế. Các đơn vị phải tuân thủ chế độ thông 

tin báo cáo, khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo đúng quy định và xây 

dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ, tổ chức trực phòng, chống dịch và trực Tết 

Nguyên đán, gửi về Sở Y tế trước ngày 05/02/2021./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc SYT (b/c); 

- UBND các huyện, thành phố (p/h); 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, NVYD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Lý Kim Soi 
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