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Phần I
TÌNH HÌNH MẮC BỆNH TRUYỀN NHIỄM 

1. Tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước
Từ tháng 12/2019 phát hiện ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Trung Quốc, 

tính đến 14/4/2021 thế giới đã ghi nhận bệnh dịch tại 221 quốc gia và vùng lãnh 
thổ với 138.123.821 người mắc, 2.974.946 người tử vong. Theo báo cáo của Tổ 
chức Y tế Thế giới (WHO), nhiều biến thể của virus SARS-CoV-2 đã được phát 
hiện, một số biến thể có khả năng lây nhiễm cao, trong đó có biến thể phát hiện 
tại Anh hồi giữa tháng 12/2020 và biến thể tương tự được phát hiện tại Nam Phi 
cũng đã xuất hiện tại nhiều nước và vùng lãnh thổ. Tại Đông Nam Á, đang 
chứng kiến những diễn biến dịch bệnh đáng quan ngại, phức tạp và tiềm ẩn nguy 
cơ bùng phát các dịch đợt mới, như Indonesia với 12.039.644 trường hợp mắc, 
161.881 trường hợp tử vong. Bên cạnh bệnh COVID-19, các bệnh dịch như 
Ebola, hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông MERS-CoV, cúm 
A(H7N9, cúm A(H5N1), cúm A(H5N6), sốt xuất huyết, sởi... vẫn diễn biến 
phức tạp trên thế giới.

Tại Việt Nam, tính đến ngày 14/4/2021 cả nước ghi nhận 2733 ca mắc 
COVID-19 và có 35 trường hợp tử vong.Việt Nam được đánh giá là một trong 
số ít quốc gia đang kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Các dịch bệnh truyền 
nhiễm khác ghi nhận rải rác ở một số ca bệnh.

2. Tình hình dịch bệnh trong tỉnh
a) Nhóm các bệnh đường tiêu hóa
- Bệnh chân tay miệng năm 2020: 939 ca mắc (0 tử vong). So với cùng kỳ 

năm 2019 tăng 446,6% (88 ca). Số ca bệnh tăng mạnh từ tháng 7 đến tháng 11. 
Địa phương có số ca mắc cao là Kinh Môn (201), Kim Thành (106), Ninh Giang 
(94). Bệnh xuất hiện rải rác, không có biến chứng nặng và tử vong.

b) Nhóm các bệnh do muỗi truyền
- Bệnh sốt xuất huyết: Năm 2020 số ca mắc trên địa bàn là 73 ca, giảm so 

với năm 2019. Tuy nhiên số ca mắc có yếu tố dịch tễ nội địa lại tăng cao so với 
năm 2019, cho thấy mầm bệnh đang được lưu hành tại một số nơi trên địa bàn 
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tỉnh. Kết quả giám sát chỉ số véc tơ truyền bệnh tại các địa phương đều vượt 
ngưỡng, do đó nguy cơ bùng phát các ổ dịch sốt xuất huyết năm 2021 là rất cao.

- Bệnh sốt rét: Năm 2019 đã công bố là tỉnh loại trừ sốt rét. Năm 2020 
toàn tỉnh không ghi nhận bệnh nhân sốt rét.

c) Nhóm dịch bệnh có vắc xin phòng bệnh
- Từ năm 2016 - 2020 các bệnh có vắc xin phòng bệnh ghi nhận số trường 

hợp mắc thấp. Năm 2020, ghi nhận 02 trường hợp mắc ho gà, giảm 26 trường 
hợp so với năm 2019.

- So với các bệnh có vắc xin trong tiêm chủng thường xuyên, các bệnh 
không được đưa vào tiêm chủng thường xuyên có tỷ lệ mắc cao nhất trong 5 
năm gần đây (2016 - 2020) là cúm, quai bị, thủy đậu.

d) Nhóm dịch bệnh lây từ động vật: 
Năm 2020 ghi nhận 01 trường hợp tử vong tại huyện Kim Thành do chó 

cắn nhưng không tiêm vắc xin phòng dại.
e) Nhóm dịch bệnh mới nổi
Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, năm 2020 toàn tỉnh 

ghi nhận 35 trường hợp mắc COVID-19, điều tra dịch tễ có 18 trường hợp có 
yếu tố dịch tễ nội địa (lây lan trong cộng đồng), 17 trường hợp nhập cảnh và nơi 
khác về, không ghi nhận trường hợp tử vong. Tính từ ngày 25/01/2021 đến ngày 
14/4/2021 toàn tỉnh đã ghi nhận 726 bệnh nhân dương tính với SAR-COV-2, tại 
12/12 huyện, thành phố, thị xã, không có trường hợp tử vong.

3. Nhận định và dự báo tình hình dịchtrong tỉnh năm 2021
Trong 3 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại 

tỉnh Hải Dương, toàn bộ 12/12 huyện, thị xã, thành phố đều ghi nhận ca mắc. 
Các địa phương có số ca mắc nhiều là thành phố Hải Dương, Cẩm Giàng, Chí 
Linh, Kinh Môn, Kim Thành và Nam Sách. Theo kết quả xét nghiệm giải trình 
tự gen ở một số ca bệnh tại Hải Dương của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho 
thấy có hai biến thể của SARS-COV-2 gây bệnh Hải Dương là chủng biến thể 
của Châu Phi và biến thể Anh, trong đó biến thể của Anh diễn biến phức tạp ở 
hầu hết các địa phương, đây là chủng có khả năng lây lan nhanh, phát tán mạnh, 
đặc biệt là khoảng 70% người mắc không có dấu hiệu triệu chứng nên việc phát 
hiện các trường hợp mang mầm bệnh là rất khó khăn, chủ yếu phát hiện được 
thông qua xét nghiệm. Hiện nay, mầm bệnh vẫn có nguy cơ bùng phát nếu 
không có các biện pháp chủ động phòng bệnh hoặc chủ quan, lơ là.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 xảy ra trong năm 2020, toàn tỉnh tổ 
chức triển khai tiêm chủng mở rộng hàng tháng không được được đầy đủ, do đó 
tỷ lệ tiêm chủng trong năm 2020 chưa đạt chỉ tiêu và nguy cơ một số dịch bệnh 
truyền nhiễm khác có thể quay trở lại trong thời gian tới.
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Bên cạnh đó các dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm… 
cũng đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường trên cả nước. Dự báo trong 
những tháng tiếp theo của năm 2021 là rất khó khăn trong công tác phòng chống 
dịch bệnh, do đó các cấp chính quyền cần chủ động xây dựng kế hoạch và sớm 
triển khai các hoạt động phòng, chống dịch.

Phần II
KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH NĂM 2021

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 

21/11/2007;
- Thông tư số 54/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế Hướng dẫn chế 

độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm;
- Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 05/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường phòng chống dịch bệnh Covid-19;
- Công văn số 1167/DP-DT ngày 31/12/2020 của Cục Y tế dự phòng, về 

việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh trong dịp tết dương lịch và tết Nguyên 
đán 2021;

- Công văn số 23/UBND-VP ngày 05/1/2021 của UBND tỉnh Hải Dương 
về việc tăng cường đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết 
Nguyên đán Tân Sửu 2021;

- Quyết định 5372/QĐ-BYT ngày 24/12/2020 của Bộ Y tế Hướng dẫn 
giám sát viêm phổi nặng do vi rút;

- Căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2020.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Chủ động triển khai các hoạt động phòng ngừa nhằm phát hiện sớm, 

khống chế kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng, giảm thiểu tối đa tử 
vong do các bệnh truyền nhiễm gây ra, đặc biệt là kiểm soát tốt dịch COVID-19.

2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Kiện toàn 100% các Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch nguy 

hiểm ở người các cấp; xây dựng và ban hành kế hoạch phòng chống dịch năm 
2021, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên.
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2.2. Tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của 
người dân về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên Đài phát thanh, truyền 
hình tỉnh; Báo Hải Dương, Bản tin y tế và website của Sở Y tế.

2.3. 100% cán bộ y tế trong hệ thống giám sát, xử lý, cấp cứu điều trị 
bệnh truyền nhiễm từ tỉnh đến cơ sở được tập huấn để nắm vững kiến thức, kỹ 
năng về phòng, chống dịch bệnh.

2.4. 100% các đơn vị y tế từ tỉnh đến cơ sở, thực hiện giám sát bệnh 
truyền nhiễm theo Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế 
nhằm phát hiện sớm, cung cấp kịp thông tin về ca bệnh đầu tiên, xử lý kịp thời, 
giảm số mắc và tử vong do một số bệnh truyền nhiễm lưu hành. Sẵn sàng ứng 
phó có hiệu quả với những dịch bệnh mới nổi, xâm nhập nhằm hạn chế thấp nhất 
tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong giảm thiểu tối đa những thiệt hại về kinh tế, văn hóa 
xã hội.

2.5. 100% cơ sở y tế chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, hóa chất, vật tư đảm 
bảo cho hoạt động thu dung, điều trị hiệu quả, xử lý ổ dịch nhanh, không để dịch 
xâm nhập, bùng phát, lan rộng, hạn chế tới mức thấp nhất tử vong do dịch bệnh.

2.6. Đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt trên 
95% quy mô xã, phường, thị trấn; tiêm chủng các loại vắc xin khác trong tiêm 
chủng mở rộng đạt tỷ lệ cao theo kế hoạch của chương trình tiêm chủng mở 
rộng; duy trì thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, tiến tới loại 
trừ bệnh sởi.

2.7. Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong việc triển khai các biện 
pháp phòng chống dịch như: truyền thông, chia sẻ thông tin, tổ chức triển khai 
các hoạt động chủ động phòng chống dịch, kiểm tra, giám sát hỗ trợ các hoạt 
động phòng chống dịch tại địa phương.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Công tác tổ chức, chỉ đạo
- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp để nâng cao chất 

lượng, hiệu quả và chủ động trong phòng, chống dịch bệnh.
- Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị chủ động xây 

dựng và triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch năm 2021; phân công nhiệm vụ 
cụ thể cho các thành viên BCĐ phụ trách từng hoạt động và giám sát thực hiện 
công tác phòng chống dịch của các địa phương trong tỉnh.

2. Công tác thông tin và truyền thông
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của 

mọi người dân về các biện pháp phòng, chống bệnh dịch theo mùa và lợi ích 
tiêm chủng để vận động nhân dân chủ động khai báo cho cơ quan y tế địa 
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phương khi mắc bệnh, đi tiêm chủng và đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, 
đồng thời phối hợp, tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

- Tổ chức truyền thông, vận động người dân thực hiện nghiêm túc thực 
hiện thông điệp 5K và tố giác các trường hợp nhập cảnh trái phép để được cách 
ly, quản lý phòng chống dịch theo quy định. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu 
trang tại nơi công cộng, xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy 
định; hạn chế tập trung đông người, hạn chế tổ chức các lễ hội. Các sự kiện tập 
trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, 
chống dịch.

- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, vận động người dân tích cực luyện 
tập thể dục thể thao, rèn luyện thân thể, nâng cao sức khoẻ phòng chống bệnh tật

- Phát động chiến dịch vệ sinh phòng, chống dịch bệnh trong toàn tỉnh, 
kết hợp tổ chức các đợt tuyên truyền như: Hưởng ứng “Tuần lễ nước sạch và Vệ 
sinh môi trường”;“Tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm”;“Phong trào 
vệ sinh yêu nước”….

- Các ban, ngành đoàn thể lồng ghép công tác tuyên truyền phòng, chống 
dịch bệnh vào hoạt động của cơ quan, đơn vị mình và hệ thống quản lý theo 
ngành dọc đến tận cơ sở.

- Tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nguy cơ 
cho người dân về các biện pháp phòng chống dịch bệnh. 

- Chỉ đạo các địa phương tổ chức các hoạt động truyền thông ngay từ 
đầu mùa dịch và tăng cường truyền thông nguy cơ tại các địa phương có nguy 
cơ xảy ra dịch bệnh. 

3. Công tác chuyên môn, kỹ thuật
- Tổ chức tập huấn bổ sung kiến thức về vi rút SARS-CoV-2, các kỹ 

thuật xét nghiệm, quy trình điều tra, cách ly, xử lý ổ dịch cho 100% cán bộ tham 
gia công tác phòng chống dịch và tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ cho 100% cán bộ làm công tác điều trị bệnh truyền nhiễm tại các 
tuyến.

- Tổ chức phân tuyến điều trị, thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm 
khuẩn phòng lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám, chữa bệnh theo Quyết định 
3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 về việc ban hành “Bộ Tiêu chí Bệnh viện an 
toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát dịch tễ để phát hiện 
sớm các trường hợp mắc bệnh; tại các Bệnh viện, Trung tâm y tế, Trạm Y tế xã, 
trong cộng đồng, giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ bệnh truyền 
nhiễm, điều tra xác minh trường hợp bệnh. Theo dõi cập nhật thường xuyên trên 
phần mềm, phản hồi thông tin và phối hợp tuyến dưới điều tra, giám sát, nhằm 
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phát hiện sớm, xử lý kịp thời, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống của dịch 
bệnh tại cộng đồng. Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ bệnh, khẩn trương 
khoanh vùng, cách ly và xử lý triệt để. Việc xử lý ổ dịch phải tuân thủ theo các 
quy định của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh.

- Nâng cao năng lực xét nghiệm, xây dựng kế hoạch phân công lấy mẫu, 
điều phối xét nghiệm khi có dịch xảy ra trên địa bàn; tổ chức diễn tập, tập huấn 
nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ giám sát, xét nghiệm, đội phản ứng nhanh đáp 
ứng dịch.

- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện chẩn đoán, cấp cứu, điều trị 
bệnh nhân để giảm tử vong do bệnh dịch. Trong trường hợp dịch diễn biến phức 
tạp, số người mắc nhiều, phải báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh cho phép thành 
lập Bệnh viện dã chiến để phục vụ điều trị cho bệnh nhân.

- Tăng cường giám sát chặt chẽ người về từ các quốc gia, vùng lãnh thổ 
đang có dịch bệnh truyền nhiễm; thực hiện phân loại cách ly y tế theo đúng các 
quy định hiện hành; phát hiện sớm, cách ly và xử lý kịp thời các trường hợp 
nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm.

- Duy trì hệ thống giám sát bệnh dịch chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở; củng cố 
các đội cơ động phòng, chống dịch sẵn sàng tăng cường cho tuyến dưới; thực 
hiện nghiêm túc chế độ thường trực và báo cáo dịch theo quy định của Bộ Y tế.

- Tăng cường công tác phòng chống các dịch bệnh lây truyền qua đường 
tiêu hoá và thực hiện tốt công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm. Đẩy mạnh 
công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm để chủ động phòng ngừa bệnh 
dịch lây sang người.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng: đảm bảo các đối 
tượng được tiêm đủ mũi, đúng thời gian. Tăng cường kiểm tra việc đảm bảo an 
toàn trong tiêm chủng theo chỉ đạo của Bộ Y tế và quy định của Chính phủ 
tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về hoạt động tiêm 
chủng. Triển khai tốt tiêm vắc xin phòng một số dịch, bệnh trên gia súc, gia cầm 
như: bệnh dại trên chó, mèo; cúm gia cầm; bệnh tai xanh trên lợn; lở mồm long 
móng trên gia súc...

- Thực hiện nghiêm túc chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền 
nhiễm quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của bộ 
trưởng Bộ Y tế. Khi có dịch bệnh xảy ra, hàng ngày, từ 14 giờ đến 15 giờ các 
địa phương tổng hợp báo cáo ca bệnh và các hoạt động phòng, chống về cơ quan 
thường trực BCĐ Phòng chống dịch tỉnh (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 
điện thoại: 02203846408) để tổng hợp báo cáo.

4. Công tác phối hợp liên ngành

https://luatvietnam.vn/y-te/nghi-dinh-104-2016-nd-cp-chinh-phu-107724-d1.html#noidung
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- Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật các kế hoạch đáp 
ứng các dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi; tiếp tục củng cố các đội đáp ứng nhanh 
chống dịch, nâng cao năng lực xét nghiệm, chủ động dự trữ  thuốc, vật tư, hóa 
chất sẵn sàng  đáp ứng khi có dịch bệnh xảy ra; có kế hoạch tổ chức diễn tập khi 
cần thiết.

- Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 
giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm để chủ động triển 
khai các biện pháp phòng bệnh dịch lây từ động vật sang người; dịch bệnh 
truyền qua thực phẩm.

- Phối hợp giữa Sở Y tế với Sở Công thương, Sở Tài nguyên & Môi 
trường, các cơ quan thông tin báo chí trong công tác phòng, chống bệnh lây 
truyền qua đường thực phẩm; quản lý nguồn nước ăn uống, sinh hoạt, vệ sinh 
môi trường.

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội đóng 
trên địa bàn, huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác tuyên truyền và 
phòng, chống dịch bệnh.

5. Công tác kiểm tra, giám sát
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của BCĐ phòng, chống dịch 

tuyến trên với tuyến dưới trong việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch 
phòng chống dịch, đặc biệt trong trường hợp có nguy cơ mắc dịch cao hoặc khi 
có dịch xảy ra (BCĐ xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể riêng).

- Kiểm tra công tác xây dựng các phương án tổ chức thu dung cấp cứu và 
điều trị cho bệnh nhân; chuẩn bị nguồn lực, đặc biệt là chuẩn bị cơ sở vật chất, 
phương tiện máy móc, hóa chất, thuốc men, nhân lực kỹ thuật phục vụ cho xử lý 
ổ dịch và thu dung điều trị; thông tin, tuyên truyền; thông tin báo cáo tình hình 
dịch bệnh.

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế 
hoạch kiểm tra cụ thể tùy theo tình hình dịch bệnh.

6. Công tác đầu tư tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị
- Bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch và kinh phí dự phòng 

khi có dịch xảy ra trên địa bàn theo hướng dẫn.
- Thực hiện 4 tại chỗ trong công tác phòng, chống dịch (lực lượng tại 

chỗ; chỉ huy tại chỗ; phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ).
- Bổ sung trang thiết bị thuốc, hóa chất, vật tư thiết yếu đảm bảo phòng, 

chống dịch.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế
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a) Công tác tổ chức, chỉ đạo
- Là cơ quan thường trực của BCĐ phòng, chống dịch nguy hiểm ở 

người của tỉnh; tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, 
chống dịch; Kế hoạch tăng cường phòng, chống dịch bệnh mới nổi, tái nổi, phù 
hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương.

- Tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo các địa phương, các 
sở, ngành tổ chức triển khai và thực hiện kế hoạch đạt mục tiêu đề ra. Triển khai 
các hoạt động chuyên môn trong công tác phòng chống dịch: giám sát chặt chẽ 
dịch tại cộng đồng, cơ sở y tế (giám sát trọng điểm, giám sát ổ dịch cũ, giám sát 
véc tơ truyền bệnh, giám sát ca bệnh...) để kịp thời phát hiện sớm, xử lý triệt để 
không để dịch bùng phát. Tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ trực tiếp 
tham gia công tác phòng, chống dịch từ tỉnh đến cơ sở. 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể hướng dẫn các 
đơn vị, địa phương tổ chức vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm 
bảo nguồn nước sạch trong sinh hoạt, phòng trừ côn trùng và súc vật truyền 
bệnh cho người... 

b) Công tác tuyên truyền
- Cung cấp tài liệu tuyên truyền phòng, chống dịch cho cơ quan thông tin 

đại chúng, các đơn vị, địa phương trong tỉnh;
- Phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền, vận động 

mọi người dân trong việc tham gia phòng, chống dịch bệnh.
c) Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, hóa chất
- Chuẩn bị vật tư, trang thiết bị, hoá chất, cung cấp cho Trung tâm Y tế 

tuyến huyện phục vụ hoạt động phòng, chống dịch.
- Xây dựng kế hoạch thu dung điều trị bệnh nhân nặng, có biến chứng. 

Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị, thuốc sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới 
khi có yêu cầu. 

- Xây dựng phương án ứng phó khi tình hình dịch diễn biến trên diện 
rộng, có số người mắc nhiều.

d) Công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo
- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động triển khai phòng, chống dịch 

tại các đơn vị, địa phương.
- Tổ chức thường trực phòng, chống dịch; tổng hợp tình hình bệnh 

truyền nhiễm báo cáo Bộ Y tế và BCĐ tỉnh theo quy định.
e) Lập dự toán kinh phí cụ thể phục vụ công tác phòng, chống một số 

bệnh truyền nhiễm gây dịch gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh quyết 
định.
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2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch trên gia súc, gia 

cầm, thực hiện tốt việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm. Đặc biệt 
tăng cường việc tiêm vắc xin phòng chống bệnh dại cho đàn chó, mèo nguy cơ 
cao về bệnh dại.

- Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch cho gia súc, gia cầm để 
nhân dân chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trong chăn nuôi.

- Chỉ đạo đơn vị thuộc ngành và những cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm 
trong tỉnh giám sát chặt chẽ các ổ dịch trên đàn gia súc, gia cầm. Tổ chức bao 
vây, xử lý triệt để các ổ dịch trên gia súc, gia cầm, chú trọng các dịch bệnh có 
khả năng lây sang người.

- Phối hợp với ngành Y tế tuyên truyền cho người dân cảnh giác với dịch 
cúm gia cầm, không ăn tiết canh và các sản phẩm gia cầm chưa nấu chín, không 
ăn gia cầm mắc bệnh và thực hiện các biện pháp bảo hộ cá nhân khi tiếp xúc, 
chế biến gia cầm; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, vận 
chuyển, giết mổ gia cầm đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Chỉ đạo Chi cục Thú y thông báo kịp thời cho ngành y tế khi phát hiện 
dịch bệnh trên gia súc, gia cầm để phối hợp thực hiện các biện pháp vệ sinh tiêu 
độc khử trùng phòng, chống dịch bệnh lây từ gia súc, gia cầm sang người.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo 
- Phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch liên ngành phòng chống dịch 

bệnh trong trường học.
- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh phối hợp với ngành y tế các 

cấp tuyên truyền, hướng dẫn cho phụ huynh học sinh, giáo viên, cô nuôi dạy trẻ 
các biện pháp phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm gây dịch nguy hiểm ở 
người như: COVID-19, tay chân miệng, sốt xuất huyết, Zika, cúm A(H5N1), 
cúm A(H5N2), cúm A (H7N9), cúm A(H10N8) ở người, viêm màng não do não 
mô cầu, sởi-rubella,...

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tốt các nội dung: vệ sinh môi 
trường, khử trùng tẩy uế môi trường, dụng cụ đồ chơi, vệ sinh an toàn thực 
phẩm, vệ sinh cá nhân. Phát động phong trào vệ sinh yêu nước, phong trào cộng 
đồng chung tay phòng, chống dịch bệnh trong toàn ngành giáo dục.

-  Phối hợp với Sở Y tế triển khai các chiến dịch tiêm chủng vắc xin tại 
các trường học. Kiểm soát việc tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin theo lứa tuổi 
khi trẻ nhập học.

- Thực hiện tốt công tác y tế trường học (quản lý, chăm sóc sức khỏe học 
sinh), công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học.
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- Cung cấp kịp thời thông tin về trường hợp học sinh mắc bệnh dịch 
trong trường học cho ngành Y tế để phối hợp xử lý.

4. Sở Kế hoạch Đầu tư 
- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính cân đối bố trí ngân sách cho ngành y 

tế thực hiện kế hoạch.
- Chủ trì và phối hợp với Sở Y tế thẩm định bố trí nguồn kinh phí, trình 

UBND tỉnh phê duyệt; đáp ứng kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch; 
Tùy theo diễn biến tình hình dịch, trước mắt bố trí nguồn kinh phí đã được dự 
trù để đảm bảo công tác chuẩn bị mua sắm vật tư, hóa chất phòng, chống dịch.

5. Sở Tài chính 
- Thẩm định dự toán kinh phí phòng, chống dịch bệnh và tham mưu cấp 

có thẩm quyền bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh năm 2021 (gồm các nội 
dung mua thuốc, hóa chất, vật tư phòng, chống dịch, tập huấn, hoạt động tuyên 
truyền, giám sát, phun hóa chất xử lý dịch...) theo quy định hiện hành.

- Hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng qui định.
6. Sở Công thương
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (Quản lý thị trường) phối hợp chặt chẽ 

với các đơn vị thuộc ngành Y tế trong việc thanh, kiểm tra nguồn gốc thực phẩm 
(đặc biệt thực phẩm có nguồn gốc từ gia súc, gia cầm), xử lý nghiêm các cơ sở 
vi phạm.

- Chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định trong kinh 
doanh, giết mổ gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm của các cơ sở kinh 
doanh; khai báo cho cơ quan y tế địa phương khi bị bệnh hoặc nghi ngờ mắc 
bệnh truyền nhiệm. Tăng cường công tác quản lý thị trường không để thực phẩm 
không rõ nguồn gốc xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

7. Sở Thông tin & Truyền thông và các cơ quan truyền thông
- Chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Y tế trong công tác, chỉ 

đạo định hướng, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo trí trên địa bàn tỉnh tăng 
cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng về chủ trương đường lối của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước. Thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch 
bệnh; nêu cách làm hay, những kiến thức phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả để 
mọi người dân biết, có ý thức tự giác phòng tránh bệnh cho bản thân, gia đình và 
cộng đồng.

- Hướng dẫn thẩm định, cấp phép kịp thời cho các cơ quan, đơn vị, tổ 
chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có nhu cầu xuất bản các ấn phẩm thông tin, tài 
liệu tuyên truyền có liên quan đến phòng chống dịch bệnh theo quy định.
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- Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương phối hợp với các 
cơ quan thông tấn, báo, đài của Trung ương thông tin kịp thời, chính xác về diễn 
biến dịch bệnh và công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh cũng như phổ 
biến cách làm hay, gương điển hình trong công tác phòng, chống dịch.

- Phối hợp với ngành Y tế tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe nâng 
cao nhận thức của người dân để người dân chủ động phòng bệnh và hợp tác với 
cơ quan y tế trong phòng, chống dịch.

8. Các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể có liên quan
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phối hợp với Sở 

Y tế chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch tăng cường phòng, chống dịch bệnh 
nguy hiểm ở người cho các đơn vị và hệ thống tổ chức trực thuộc.

- Tích cực tham gia hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao 
sức khỏe nhân dân để góp phần chủ động phòng, chống dịch bệnh tại địa 
phương. 

9. UBND huyện, thị xã, thành phố
- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn 

thể, địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, coi đây là một 
nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền địa 
phương.

- Xây dựng kế hoạch tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn 
năm 2021 và triển khai tới các ban, ngành, đoàn thể trong địa bàn. Củng cố, kiện 
toàn, duy trì hoạt động thường xuyên của BCĐ phòng, chống dịch.

- Chỉ đạo Ban chỉ đạo cấp xã trong công tác xây dựng, triển khai kế 
hoạch phòng, chống dịch.

- Chỉ đạo tuyên truyền để nhân dân biết cách tự phòng bệnh, chủ động 
đến các cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ và tích cực tham gia vào các hoạt 
động phòng chống dịch tại cộng đồng.

- Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý vật nuôi nhất là chó, mèo; chỉ đạo 
triển khai tốt việc tiêm phòng vắc xin dại cho chó, mèo; tiêm vắc xin phòng cúm 
cho gia cầm; vắc xin phòng bệnh tai xanh, lở mồm long móng trên đàn gia súc.

- Thực hiện quản lý, thanh tra, kiểm tra công tác đảm bảo An toàn vệ 
sinh thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa 
bàn; thường xuyên kiểm tra đôn đốc hoạt động phòng chống dịch tại địa 
phương.

- Huy động các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch tại địa 
phương đạt hiệu quả.
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V. KINH PHÍ
- Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho các hoạt động phòng chống 

dịch cấp tỉnh.
- Uỷ ban nhân dân cấp huyện cân đối bố trí kinh phí cho công tác tổ 

chức, triển khai phòng chống dịch trên địa bàn theo quy định từ nguồn kinh phí 
của địa phương và chỉ đạo UBND cấp xã bố trí kinh phí cho hoạt động này.

Căn cứ Kế hoạch phòng chống dịch của Ban chỉ đạo tỉnh, các sở, ban, 
ngành, địa phương trong tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và gửi kế 
hoạch PCD năm 2021 về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch nguy nhiểm ở người 
của tỉnh (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh - cơ quan thường trực BCĐ, số 18 
đường Thanh Niên, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương) trước ngày 
25/4/2021./.

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Thường trực MTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành có liên quan;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Thành viên BCĐ PCD. tỉnh;
- Lưu: VT, VX01. Ph(15).

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Dương Thái
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