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V/v triển khai thực hiện Công điện 

số 258/CĐ-BYT ngày 27/02/2023 

của Bộ Y tế về phòng, chống Cúm 

gia cầm lây sang người 

 

       

Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
   

Thực hiện Công văn số 664/UBND-KGVX ngày 03/3/2023 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc triển khai Công điện số 258/CĐ-BYT ngày 27/02/2023 

của Bộ Y tế về phòng, chống Cúm gia cầm lây sang người. UBND huyện có ý 

kiến như sau: 

1. Trung tâm Y tế huyện 

- Chỉ đạo các cơ sở Y tế trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác giám sát 

các trường hợp Viêm đường hô hấp cấp tính, hội chứng Viêm phổi nặng do vi 

rút và hội chứng Cúm để phát hiện kịp thời ca bệnh Cúm A(H5N1). Chuẩn bị tốt 

cơ sở vật chất sẵn sàng thu dung cách ly điều trị theo quy định của Bộ Y tế và 

kịp thời báo cáo để có các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả; 

- Chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, hóa chất, phương tiện hỗ trợ để kịp thời 

triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch (nếu có); 

- Thực hiện tốt công tác phối hợp trong công tác phòng, chống bệnh lây 

truyền từ động vật sang người theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNN ngày 27/5/2013 của Bộ Y tế và Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn.  

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

- Kịp thời phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan, 

UBND các xã, thị trấn trong việc quản lý, giám sát phát hiện dịch Cúm trên gia 

cầm, đặc biệt tại các chợ đầu mối, các chợ có hoạt động buôn bán gia cầm sống. 

Kịp thời chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh trên gia cầm, phối hợp triển 

khai các hoạt động triển khai xử lý ổ dịch (nếu có); 

- Thực hiện tốt công tác phối hợp trong công tác phòng, chống bệnh lây 

truyền từ động vật sang người theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNN ngày 27/5/2013 của Bộ Y tế và Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

 



3. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - 

Truyền hình huyện: Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị: Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Y tế huyện tăng cường công tác 

truyền thông về các biện pháp phòng, chống lây nhiễm Cúm gia cầm sang 

người, đặc biệt quan tâm truyền thông tới những khu vực có nguy cơ cao nhóm 

người có hoạt động chăn nuôi, buôn bán, giết mổ gia cầm về nguy cơ mắc bệnh, 

các biện pháp phòng tránh, khuyến cáo người dân không sử dụng thực phẩm 

không rõ nguồn gốc; thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong giết mổ, chế 

biến gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm, không sử dụng thực phẩm từ gia cầm 

ốm, chết. 

4. UBND các xã, thị trấn 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các kịch 

bản, phương án để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống của dịch bệnh trên địa bàn;  

- Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn đảm bảo đủ thuốc, vật tư, trang thiết 

bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Thực hiện đúng chế độ 

về thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định. 

Nhận được Công văn này, UBND huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy;  

- TT. HĐND huyện;  

- Lđ. UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 
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