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BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra công tác phòng chống dịch
bệnh nguy hiểm, cúm A trên địa bàn
Tình hình dịch cúm A, dịch cúm gia cầm trên thế giới và trong nước diễn
biến phức tạp, có nguy cơ lan rộng, nhất là các nước Châu Á như: Trung Quốc,
Campuchia, Thái Lan... Dịch cúm AH7N9 tại Trung Quốc đến ngày 07/5/2013
đã có 128 người mắc, 27 trường hợp tử vong có nguy cơ ảnh hưởng tới Quảng
Ninh. Tại huyện Đông Triều có 01 trường hợp mắc cúm AH1N1 hiện đã ổn
định.
Thực hiện công văn 474/UBND ngày 6/4/2013 của UBND huyện Đông
Triều về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong lãnh đạo, chỉ đạo công
tác phòng chống dịch gia súc, gia cầm lây sang người trên địa bàn huyện.
Thực hiện công văn số 2011/UBND- VX3 ngày 26/4/2013 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch cúm
A trên người.
Đến ngày 07/5/2013 Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên
người của huyện đã kiểm tra công tác triển khai phòng chống dịch bệnh nguy
hiểm trên người tại 21/21 xã, thị trấn trên địa bàn.
I- Kết quả kiểm tra:
1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
Ưu điểm:
- Các xã đã kiện toàn BCĐ phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên người,
phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BCĐ.
- BCĐ các xã đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh lây từ gia
súc, gia cầm sang người; họp BCĐ và triển khai kế hoạch phòng chống dịch trên
địa bàn: Hồng Phong, Nguyễn Huệ, TT Đông Triều, TT Mạo khê, Xuân Sơn,
Kim Sơn, Yên Thọ, Hưng Đạo, Tràng An...
Tồn tại:
- Một số BCĐ phòng chống dịch bệnh trên người chưa xây dựng kế hoạch
triển khai công tác phòng chống dịch lây từ gia súc gia cầm sang người: Bình
Dương, Yên Đức.
- Một số Trạm Y tế chưa chủ động tham mưu cho BCĐ để triển khai công
tác này.
2- Công tác tuyên truyền.

Ưu điểm:
Công tác tuyên tuyền đã được triển khai và chủ yếu trên các phương tiện
thông tin đại chúng của địa phương, kết hợp một số Hội nghị ...để người dân
hiểu và chủ động phòng chống dịch.
Tồn tại:
- Tại đa số các BCĐ công tác tuyên truyền chưa thực sự được quan tâm
các thành viên BCĐ chưa thực sự vào cuộc coi đó là nhiệm vụ của Y tế.
- Hình thức tuyên truyền chưa đa dạng chủ yếu mới dừng ở phát tin trên
hệ thông loa truyền thanh của địa phương.
- Nội dung tuyên truyền chưa cô đọng, dài chưa đúng trọng tâm (TTMạo
Khê)...
3- Công tác vệ sinh môi trường
Ưu điểm:
Công tác vệ sinh môi trường đã được triển khai tích cực, bằng nhiều hình
thức, đội thanh niên xung kích kết hợp với nhân dân đã tiến hành phun tiêu độc,
khử trùng tại các chuồng trại, trang trại gia súc gia cầm, chợ theo đúng hướng
dẫn.
Tồn tại:
Công tác vệ sinh môi trường tại các xã triển khai chưa triệt để, thường
xuyên. Chỉ thực hiện trong thời gian cao điểm nhưng chưa được đồng loạt, rộng
khắp trên địa bàn. Có tình trạng một số hộ chăn nuôi không thực hiện tiêm
phòng thì không được phát thuốc, phun thun thuốc tiêu độc khử trùng.
4- Công tác giám sát dịch, phòng chống dịch
- Công tác giám sát dịch được triển khai thường xuyên, các đối tượng
trong khu vực có cúm gia cầm được kiểm soát và theo dõi chặt chẽ,
- Công tác báo cáo dịch thực hiện theo quy định.
- Các BCĐ đã thành lập đội chống dịch cơ động, Trạm y tế đã chuẩn bị đủ
cơ số thuốc, trang thiết bị chống dịch, sẵn sàng ứng phó khi có dịch sảy ra.
II- Một số nhiệm vụ trong thời gian tới:
Để chủ động phòng chống dịch bệnh bệnh nguy hiểm và cúm A trên
người BCĐ huyện yêu cầu BCĐ các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện các nội dung
sau:
1- Giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch, đảm bảo thông tin thông
suốt; kịp thời phát hiện, khoanh vùng và xử lý sớm không để dịch lan ra diện
rộng; hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc, tỷ lệ tử vong.
2- Kiểm tra rà soát, bổ xung Kế hoạch phòng chống dịch, đội ngũ phòng
chống dịch, cơ số thuốc phòng chống dịch
3- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bằng nhiều hình thức để người dân
hiểu và chủ động ứng phó, tránh chủ quan hoặc hoang mang gây ảnh hưởng xấu.

4- Tăng cường kiểm tra các nơi giết mổ, nơi bán gia súc, gia cầm; giám
sát phát hiện dịch cúm gia cầm tại các trại chăn nuôi, các hộ gia đình; xử lý tốt
các ổ dịch cúm gia cầm để tránh lây lan sang người.
5- Tăng cường hơn nữa công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực
phẩm...
Yêu cầu BCĐ phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên người các xã, thị
trấn khẩn trương nghiêm túc triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- TT UBND huyện (báo cáo);
- Thành viên BCĐPCDTN huyện (CĐ);
- Như kính gửi (thực hiện);
- Lưu HC.
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