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KẾ HOẠCH
Thực hiện phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn
tỉnh Cao Bằng năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 02/02/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Cao Bằng về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn
tỉnh Cao Bằng năm 2021;
Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng xây dựng Kế hoạch triể n khai thực hiên cụ
thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Các cấ p Hội quán triêt, ̣tuyên truyề n đế n toàn thể cán bô, hội viên nông dân
trên đia bàn tin
̉ h Cao Bằ ng nhằm giảm tối đa tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh
truyền nhiễm, phát hiện và báo cáo cơ quan có thẩ m quyề n để khống chế kịp
thời các bệnh truyền nhiễm gây dịch, đặc biệt là dịch COVID-19, không để dịch
lớn xảy ra, không để dịch chồng dịch.
2. Mục tiêu cụ thể
Hội Nông dân các cấ p trên điạ bàn tin̉ h Cao Bằ ng chủ động phố i hơp với
các ngành chức năng triể n khai thực hiện được các mục tiêu cụ thể :
- 100% số vụ dịch được phát hiện, điều tra, báo cáo và xử lý kịp thời.
- 100% người nhập cảnh, xuất cảnh được giám sát, kiểm tra và xử lý y tế
theo đúng quy định.
- Trên 95% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ theo quy mô xã,
phường, thị trấn bảo đảm an toàn, chất lượng trong tiêm chủng.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Công tác giám sát chủ động
- Các cấp Hội phối hợp với các ngành chức năng tăng cường giám sát,
phòng chống bệnh truyền nhiễm tập trung; giám sát đáp ứng nhanh các bệnh
dịch nguy hiểm, mới nổi như: COVID-19, Cúm A(H5N1), Cúm A(H7N9), cúm
gia cầm H5N8, Viêm đường hô hấp cấp do MERS-CoY, sốt vàng... Giám sát
thường xuyên các bệnh truyền nhiễm lưu hành địa phương; duy trì các hoạt
động Kiểm dịch y tế biên giới nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh
truyền nhiễm.
- Các cấp Hội phối hợp với các ngành chức năng thông tin báo cáo chính
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xác, kịp thời các bệnh truyền nhiễm gây dịch, đặc biệt là dịch COVID-19 theo
quy định.
2. Các hoạt động triển khai
2.1. Khi chưa có dịch
- Các cấ p Hô ̣i phố i hơ ̣p với các ngành chức năng chủ động theo dõi, phát
hiện sớm các tác nhân gây bệnh, các ca bệnh nghi ngờ và xử lý kịp thời các ổ
dịch phát sinh, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan xâm nhập vào cộng đồng.
- Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện giám sát chặt chẽ tại cửa
khẩu kết hợp giám sát tại cơ sở y tế và cộng đồng, trong đó chú trọng giám sát
tại cửa khẩu đối với tất cả các hành khách nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh
thổ đã ghi nhận ca bệnh xác định các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bệnh mới
nổi thông qua hoạt động khai báo y tế, đo thân nhiệt, quan sát thực tế và các biện
pháp khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Phối hợp với các ngành chức năng giám sát, tổ chức điều tra dịch tễ, lấy
mẫu xét nghiệm, lập danh sách tất cả các ca bệnh xác định, ca bệnh nghi ngờ,
người tiếp xúc gần với ca bệnh truyền nhiễm xác định. Thực hiện cách ly y tế,
theo dõi chặt chẽ người tiếp xúc gần theo quy định của Bộ Y tế.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm,
đặc biệt là dịch COVID-19 trong các cấ p Hô ̣i; huy động sự tham gia của cán bô ̣,
hô ̣i viên nông dân và cộng đồng vào công tác phòng chống dịch.
- Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt các hoạt động giám sát
dựa vào sự kiện nhằm phát hiện sớm các sự kiện có nguy cơ gây bệnh, dịch
bệnh truyền nhiễm hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng để đáp ứng kịp
thời, phù hợp, giảm thiểu tác hại đối với cộng đồng.
- Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh
truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm lây từ động vật sang người.
2.2. Khi có dịch xảy ra
- Các cấ p Hô ̣i phố i hơ ̣p với các ngành chức năng sẵn sàng về nhân lực,
phương án, trang thiết bị để đối phó nhanh với dịch bệnh, thực hiện phương
châm 4 tại chỗ khi dịch bệnh xảy ra; khống chế không để dịch bệnh lan rộng,
không để dịch chồ ng dịch, hạn chế tối đa tỷ lệ mắc, chết do dịch gây ra.
- Các cấ p Hô ̣i phố i hơ ̣p với các ngành chức năng nhanh chóng khoanh vùng
ổ dịch hợp lý, cách ly nguồn lây, điều trị tích cực, điều trị dự phòng đúng chỉ định.
- Các cấ p Hô ̣i phố i hơ ̣p với các ngành chức năng xử lý triệt để chất thải và
môi trường lây nhiễm để nhanh chóng dập tắt vụ dịch trong thời gian ngắn nhất.
- Các cấ p Hô ̣i phối hợp liên ngành để khống chế, dập tắt ổ dịch.
- Các cấ p Hô ̣i phố i hơ ̣p với các ngành chức năng tổ chức trực dịch 24/24h,
thực hiện báo cáo theo quy định của Bộ Y tế.
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III. GIẢI PHÁP
1. Các cấ p Hô ̣i tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho cán bô ̣, hô ̣i
viên nông dân về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tập trung vào những
vùng có nguy cơ cao xảy ra dịch.
2. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện phong trào
phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm.
3. Các cấ p Hô ̣i phố i hơ ̣p với các ngành chức năng tăng cường truyền thông
cho cán bô ̣, hô ̣i viên nông dân về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, bảo
đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.
4. Các cấ p Hô ̣i tăng cường phối hợp với các ngành, các tổ chức đoàn thể
tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội Nông dân tỉnh
- Xây dưng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động
phòng, chống dịch bệnh trên phạm vi toàn tỉnh.
- Quán triệt đế n toàn thể cán bộ công chức Hội Nông dân tin̉ h về nội dung ̣
Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 02/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao
Bằng về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm
2021 và xây dựng ̣kế hoạch tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện
thông tin đại chúng về nội dung của kế hoạch.
- Chỉ đa ̣o các cấ p Hô ̣i tích cực, chủ đô ̣ng phối hợp với các ngành chức năng
tăng cường công tác kiểm dịch y tế theo quy định, hướng dẫn cán bộ, hội viên
nông dân, người dân, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh đi/đến từ vùng có dịch
các biện pháp phòng bệnh, tự theo dõi sức khỏe và thông báo ngay cho cơ sở y
tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.
2. Hội Nông dân các huyện, thành phố
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch phòng, chống
dịch bệnh truyền nhiễm, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
- Tích cực tham gia tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình; đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên
tham gia.
- Chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh truyền nhiễm, báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh tại địa phương. Chỉ đạo
các cơ sở Hội thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để phòng chống
dịch bệnh; phát động phong trào Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân.
Vận động hô ̣i viên nông dân và người dân thường xuyên áp dụng các biện pháp
diệt lăng quăng/bọ gậy, diệt muỗi và phòng chống muỗi đốt và thực hiện các
hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng.
- Vận động cán bộ, hội viên nông dân không giết mổ, sử dụng, vận chuyển,
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gia súc, gia cầm ốm, chết để làm thực phẩm; vận động các chủ chăn nuôi tự giác
khai báo ngay khi có gia súc, gia cầm ốm, chết.
- Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn về giám sát ca bệnh,
tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch cúm lây truyền từ gia cầm sang
người, sốt xuất huyết, dịch bệnh nguy hiểm, dịch bệnh mới nổi, bệnh truyền
nhiễm có nguy cơ bùng phát theo mùa.
- Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, kiểm tra chặt chẽ công tác vệ sinh
môi trường.
- Phối hợp với các ngành chức năng giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh
động vật, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra vận chuyển gia súc, gia
cầm trên địa bàn các huyện, thành phố; phát hiện và xử lý sớm các ổ dịch động
vật nguy hiểm lây truyền sang người.
- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, các cơ sở hội tổ chức việc tiêu độc khử
trùng chuồng trại chăn nuôi, nơi tập trung buôn bán gia súc, gia cầm nhằm hạn
chế tối đa sự lưu hành của các mầm bệnh nguy hiểm trong môi trường có thể lây
sang người; Phối hợp với các đơn vị chức năng ngăn chặn gia cầm nhập lậu,
kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển và buôn bán gia cầm, các sản phẩm gia cầm
qua biên giới.
- Tuyên truyền giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường,
phòng chống bệnh truyền nhiễm để hô ̣i viên nông dân hiểu và thực hiện. Chủ
đô ̣ng đưa tin bài tuyên truyền kịp thời, chính xác trên các phương tiện thông tin
đại chúng về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.
- Hướng dẫn, kiểm tra cơ sở Hội và tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo
Hôi Nông dân tỉnh kế t quả thực hiện (qua Ban Tuyên truyền vận động để tổng
hợp) báo cáo UBND tỉnh, Sở Y tế theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn
tỉnh Cao Bằng năm 2021của Hội Nông dân tỉnh đề nghi ̣các huyện, thành Hội
khẩn trương xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Trung ương HND Việt Nam (báo cáo);
- Tỉnh ủy Cao Bằng (báo cáo);
- UBND tỉnh Cao Bằng (Bc);
- Ban Dân vâ ̣n TU (Bc);
- Sở Y tế tỉnh Cao Bằng (Bc);
- TT HND tỉnh;
- HND các huyện, thành phố (thực hiện);
- Các Ban, VP;
- Lưu VT, BTTVĐ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
Ký bởi: Hội Nông dân
Cơ quan: Tỉnh Cao Bằng

Mạc Thanh Tâm

