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

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-KT  Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2021 

V/v tổ chức, thực hiện Công điện số 

163/CĐ-TTg ngày 08/02/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống 

bệnh cúm gia cầm và các chủng vi rút 

cúm gia cầm lây sang người 

 

Kính gửi:      

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Triển khai, thực hiện Công điện số 163/CĐ-TTg ngày 08/02/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm 

soát phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang 

người, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tập trung triển 

khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia 

cầm trên địa bàn tỉnh theo các nội dung UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 

104/UBND-KT ngày 25/01/2021 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải 

pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, Kế hoạch số 109/KH-UBND 

ngày 06/6/2019 về phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2019 - 2025 và các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm địa phương được Thủ tướng 

Chính phủ yêu cầu thực hiện tại Công điện trên. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chủ động phối hợp các cấp, các 

ngành tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm, kịp thời khoanh vùng, xử lý 

triệt để các trường hợp dương tính với vi rút cúm gia cầm, các ổ dịch mới phát sinh, 

không để lây lan ra diện rộng. Tiếp tục tổ chức các đoàn công tác liên ngành đến 

các địa phương, cơ sở đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn cụ thể các biện pháp chăn nuôi 

an toàn sinh học, vệ sinh phòng dịch, nhất là trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân 

Sửu năm 2021, đồng thời thực hiện nghiêm túc việc trực, tiếp nhận, xử lý kịp thời 

các thông tin, dịch bệnh trên địa bàn. 

3. Sở Y tế: chủ động, chỉ đạo tăng cường giám sát cộng đồng để phát hiện 

sớm những trường hợp nghi nhiễm cúm A/H5N1 và các loại cúm gia cầm khác trên 

người; kịp thời cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để, không để dịch lây lan; xây 

dựng kế hoạch, sẵn sàng các phương án thu dung, điều trị các ca mắc trên người; 

chuẩn bị đủ cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ công tác 

phòng chống dịch ở các tuyến; khuyến cáo người dân về các biện pháp phòng, 

chống dịch cúm gia cầm lây, lan từ gia cầm sang người. 
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4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh: chỉ đạo, tăng cường, đẩy 

mạnh hoạt động tuyên truyền sâu rộng về tình hình dịch, các yếu tố nguy cơ, các 

biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm để người dân không hoang mang, chủ 

động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên 

ngành. 

5. Chủ tịch UBND các huyện thành phố: chỉ đạo, tăng cường giám sát, phát 

hiện sớm, kịp thời xử lý các trường hợp dương tính với vi rút cúm gia cầm, các ổ 

dịch mới phát sinh trên địa bàn, không để lây lan ra diện rộng; chủ động chuẩn bị 

nhân lực, vật lực bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch bệnh; xây dựng phương 

án, kế hoạch thu dung, điều trị các ca mắc trên người trên địa bàn. Thực hiện 

nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo dịch bệnh theo quy định./.      

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy (BC);  

- TT. Hội đồng nhân dân (BC); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM,  

Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Lương Trọng Quỳnh 
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