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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________

 

Số:   2092/VPCP-KGVX Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2019 

v/v tình hình bệnh Sán dây và ấu trùng 

sán lợn tại một số địa phương 

  

 

         Kính gửi:  
   - Các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công an, 
     Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  
   - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

             

 Về vấn đề bệnh sán dây, ấu trùng sán lợn có dấu hiệu xảy ra ở một số    

địa phương, để chủ động phòng, chống bệnh này, Thủ tướng Chính phủ   

Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo như sau: 

 1. Bộ Y tế cử ngay đoàn công tác về tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh có phát 

hiện để chỉ đạo phòng, chống bệnh, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, kịp 

thời hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa; tăng cường công tác vệ sinh an toàn 

thực phẩm; Chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

thuốc kịp thời khám, điều trị cho người bệnh.  

 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đúng các 

quy định về an toàn thực phẩm, nhất là các cơ sở có bếp ăn cho học sinh và vệ 

sinh trường học; tuyên truyền, vận động học sinh và phụ huynh học sinh thực 

hiện ăn uống hợp vệ sinh và vệ sinh thân thể. 

 3. Bộ Công an điều tra làm rõ thực phẩm bị nhiễm ấu trùng sán lợn tại 

tỉnh Bắc Ninh. 

 4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các 

ngành chức năng, nhất là các ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tăng cường các hoạt động tuyên truyền để người dân hiểu 

đúng về bệnh, chủ động thực hành các biện pháp vệ sinh, an toàn thực phẩm, 

thực hiện "ăn chín, uống sôi, rửa tay trước khi ăn"; thực hiện phương thức sản 

xuất an toàn, hiện đại; chỉ đạo ngành Y tế chủ động phát hiện bệnh, điều trị tích 

cực, kịp thời cho các trường hợp nhiễm bệnh. 

 Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Các Phó Thủ tướng (để báo cáo); 

- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg; 

  các Vụ: NN, NC, TKBT;  

- Lưu: VT, KGVX(3), Vt. 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
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