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  Kính gửi:  

     - Trưởng các phòng, ngành đơn vị liên quan; 

     - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1185/UBND - VX1 ngày 03/03/2020 của UBND tỉnh 

về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; Hướng dẫn liên ngành của 

Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 447/HDLN-YT-GDĐT ngày 

02/3/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các trường học; Để 

chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của 

vi rút Corona (nCoV), Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ngành đơn vị 

liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đề cao 

cảnh giác, không được lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống 

dịch theo đúng Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 

31/01/2020 và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ và 

các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, huyện. Thực hiện nghiêm các giải 

pháp về kiểm soát phòng, chống dịch trong các hoạt động du lịch, vận chuyển hàng 

hóa qua các xã vùng biên giới; phải luôn nắm chắc tình hình tại từng tổ liên gia, 

thôn xóm để ngăn ngừa dịch bệnh, không để xẩy ra lây lan diện rộng trên địa bàn. 

2. Kịp thời thực hiện các biện pháp, giải pháp để kiểm soát và ngăn chặn 

nguy cơ lây lan dịch bệnh từ người nhập cảnh đến từ vùng có dịch đặc biệt là 

Thành phố Daegu và Gyeongsangbuk Hàn Quốc và các vùng, lãnh thổ, các nước, 

các tỉnh, thành phố khác, cụ thể: 

2.1. Phòng Y tế: 

- Tập trung chỉ đạo các đơn vị trong ngành Y tế, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh và các Sở, ban, ngành 

cấp tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương; 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng, Ban chỉ huy Quân sự 

huyện xây dựng, hoàn thiện phương án cụ thể khu cách ly tập trung để kịp thời đáp 

ứng tình hình khi cần thiết (địa điểm, quy mô, việc đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị 

y tế, an ninh trật tự và các điều kiện hậu cần, phục vụ, quản lý theo phương châm 4 

tại chỗ); 
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- Chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục thực hiện việc khai báo y tế bắt buộc đối với 

các trường hợp nhập cảnh từ các nước, vùng lãnh thổ có dịch vào địa bàn và thực hiện 

việc cách ly y tế tập trung tại các cơ sở y tế đối với người nghi nhiễm bệnh, các đối 

tượng khác theo yêu cầu của cơ quan y tế. 

2.2. Trung tâm Y tế dự phòng huyện: 

- Thực hiện giám sát, khai báo y tế, theo dõi về sức khỏe đối với công dân 

đến từ vùng có dịch và kịp thời cách ly y tế khi có bất cứ triệu chứng nào của bệnh 

vào địa bàn huyện trong vòng 14 ngày; 

- Nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện phương án cụ thể, tiến hành thực hiện 

các công việc chuẩn bị ở khu cách ly tập trung để kịp thời đáp ứng tình hình khi cần 

thiết (địa điểm, quy mô, việc đảm bảo y tế, an ninh trật tự và các điều kiện hậu cần, 

phục vụ, quản lý theo phương châm 4 tại chỗ); tổng hợp dự trù kinh phí trình Uỷ 

ban nhân dân huyện xem xét phê duyệt; 

- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, lập danh sách để 

nắm rõ các trường hợp người nước ngoài và người Việt Nam đi từ vùng dịch về, 

đặc biệt là các trường hợp đến từ hoặc có đi qua các vùng dịch của Hàn Quốc 

(Thành phố Daegu, khu Bắc Gyeongsang), Nhật Bản, Trung Quốc (tỉnh Hồ Bắc) 

và các vùng có dịch khác trong vòng 14 ngày để báo cáo kịp thời cơ quan thường 

trực Ban Chỉ đạo (qua Trung tâm Y tế dự phòng) triển khai các biện pháp phòng, 

chống dịch kịp thời;  

- Hướng dẫn các trường học trên địa bàn bảo đảm các điều kiện vệ sinh môi 

trường, phun tiêu độc, khử trùng, bổ sung hệ thống rửa tay, cung cấp nước sạch, 

khu vệ sinh trong các trường học trên địa bàn khi học sinh trở lại học tập theo đúng 

văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo; 

 - Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các nhà trường, cơ sở 

giáo dục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Hướng dẫn liên ngành số  

447/HDLN-YT-GDĐT ngày 02/3/2020 của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo về 

việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các trường học. 

 2.3. Bệnh viện Đa khoa huyện: 

- Thường xuyên tham mưu Ban Chỉ đạo các giải pháp thực hiện kế hoạch 

phù hợp, điều chỉnh kế hoạch theo điều kiện thực tế và từng thời điểm dịch;  

- Thường xuyên bổ sung cơ số thuốc, vật tư trang thiết bị y tế, nhân lực sẵn 

sàng, đầy đủ để phòng, chống dịch đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu tại Bệnh viện; 

- Bố trí khu vực cách ly sẵn sàng tiếp nhận điều trị bệnh nhân khi có trường 

hợp bị nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh Covid-19; 

- Chịu trách nhiệm lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản và gửi Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm; 
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- Khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu sốt, ho, khó thở hoặc dấu hiệu 

khác nghi ngờ nhiễm Covid-19, dùng xe chuyên dụng chở đến khám, chẩn đoán 

điều trị và cách ly theo dõi tại Bệnh viện đa khoa huyện, khu cách ly tập trung 

huyện hoặc Bệnh viện đa khoa tỉnh, khu cách ly tập trung của tỉnh khi cần thiết; 

- Tổ chức đón tiếp và phân luồng bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện. Triển 

khai các biện pháp phòng lây nhiễm cho nhân viên Y tế, người bệnh và cộng đồng, 

triển khai phương án sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu điều trị và đảm bảo hậu cần cho 

cán bộ và bệnh nhân;  

- Xây dựng phương án về trang thiết bị, nhân lực khi được điều động thực 

hiện phòng, chống dịch ở khu cách ly tập trung huyện.   

2.4. Phòng Giáo dục và Đào tạo:  

Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng và các phòng, ban, ngành liên quan 

tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

tại các trường học, cơ sở giáo dục đã cho học sinh đi học lại; chấn chỉnh, khắc 

phục ngay các điều kiện về vệ sinh môi trường, khu vệ sinh, hệ thống rửa tay, nước 

sạch, xà phòng và các điều kiện phục vụ vệ sinh cá nhân tại trường học để thực 

hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả nhất là khi học sinh THCS, 

Tiểu học, Mầm non đi học trở lại. Kịp thời phát hiện các bất thường về sức khỏe 

học sinh, học viên theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 914/BYT-MT ngày 

26/02/2020 và hướng dẫn liên ngành của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn 

bản số 447/HDLN-YT-GDĐT ngày 02/3/2020. 

2.5. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn:  

- Phối hợp với Công an huyện đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại khu cách 

ly tập trung huyện; 

- Kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh tại các các đường mòn, lối mở và các 

xã vùng biên giới; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm dịch y tế tại các xã vùng 

biên giới để thực hiện khai báo y tế đối với tất cả những người đi từ vùng dịch về 

theo đúng quy định; 

- Phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng huyện chuẩn bị cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, nơi tiếp nhận, ăn, nghỉ để thực hiện cách ly tập trung đối với những người 

nước ngoài nhập cảnh vào Hương Khê, công dân Việt Nam đi từ vùng có dịch  

hoặc tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19 đến địa bàn huyện. 

2.6. Công an huyện: Thông báo cho Ban chỉ huy Quân sự huyện, ngành Y tế, 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn các thông tin liên quan về hành khách từ vùng có dịch 

nhập cảnh về trên địa bàn để thực hiện cách ly y tế tập trung theo đúng quy định. 

2.7. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện: 

- Khuyến cáo người dân hạn chế đi du lịch đến các vùng có dịch; 
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- Phối hợp với ngành Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức cách ly, 

quản lý du khách khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh; 

- Tăng cường kiểm tra các nhà nghỉ, khách sạn; yêu cầu việc cung cấp thông 

tin kịp thời, đầy đủ về khách lưu trú đến từ vùng có dịch theo số điện thoại của 

TTYTDP, Phòng Y tế và Công an huyện để có biện pháp xử lý; 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc tổ chức đám cưới, đám 

tang, đám giỗ tại gia đình cần phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh, hạn chế tập 

trung đông người và có ý thức, các biện pháp để đảm bảo phòng tránh dịch bệnh. 

2.8. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ tình hình sức 

khỏe của người lao động, làm việc, xuất phát hoặc trở về từ các vùng có dịch; 

không tổ chức đưa lao động của huyện đến các khu vực đang có dịch; nắm số 

lượng lao động đang làm việc tại các vùng có dịch để phối hợp tuyên truyền, 

khuyến cáo người lao động tránh đi vào vùng dịch; chủ động cung cấp thông tin và 

phối hợp với ngành Y tế cách ly người lao động trở về từ vùng có dịch; 

- Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện. 

2.9. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì phối hợp với các đơn vị y tế và các cơ 

quan có liên quan tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí để phục vụ công tác phòng, 

chống dịch; nhất là kinh phí về xây dựng khu cách ly tập trung của huyện. 

2.10. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Tiếp tục rà soát, tổng hợp danh sách các công dân trên địa bàn đang đi làm 

ăn sinh sống tại nước ngoài báo cáo về BCĐ huyện (qua Trung tâm Y tế dự phòng) 

để theo dõi giám sát và cử cán bộ đến các hộ để làm tốt công tác tuyên truyền về 

phòng, chống dịch;   

 - Rà soát, nắm bắt đầy đủ, kịp thời thông tin, danh sách những người đi, đến 

từ vùng dịch trong vòng 14 ngày để chia sẻ thông tin, phối hợp với ngành Y tế tiến 

hành các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định; 

- Thông báo cho công dân trên địa bàn không đi đến các vùng có dịch ở các 

nước, trong nước; trường hợp cần thiết phải đi đến vùng có dịch thì khi nhập cảnh 

Việt Nam sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày theo Quyết định số 344/QĐ-BYT về 

việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19”; 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, biện pháp tiêu độc, khử trùng tại các 

gia đình, các hộ liền kề và cơ sở lưu trú có người bị cách ly. Lập danh sách toàn bộ 

những người đã tiếp xúc với người bị cách ly, người trong gia đình, người làm việc 

trong cơ sở lưu trú có người bị cách ly để theo dõi, giám sát chặt chẽ về sức khỏe. Triệt 

để khoanh vùng dập dịch ngay tại địa điểm có người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19; kiên 
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quyết không để các đối tượng đi từ vùng có dịch về chưa được theo dõi, giám sát cách 

ly ra khỏi nhà hoặc cơ sở lưu trú và tiếp xúc với người xung quanh; 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân 

thực tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là việc tự giác khai 

báo khi đi, đến từ vùng có dịch; hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người, 

nhất là trong việc cưới, việc tang; 

- Chỉ đạo trạm Y tế tăng cường công tác theo dõi, giám sát, phát hiện sớm các 

trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính chưa rõ nguyên nhân, phối hợp với các cơ 

sở khám chữa bệnh thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ mắc 

bệnh tại địa phương. Phối hợp với các ban, ngành cấp xã giám sát chặt chẽ những đối 

tượng người nước ngoài, người địa phương đi từ vùng dịch về để chủ động cách ly, 

theo dõi, lấy mẫy theo quy định; chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, buồng bệnh 

cách ly, cơ số thuốc hồi sức cấp cứu, dịch truyền, vật tư y tế và phương tiện phòng 

hộ cá nhân, hóa chất khử khuẩn để cấp cứu, điều trị khi có ca bệnh. Khi phát hiện 

ca bệnh báo cáo ngay cho Trung tâm Y tế dự phòng huyện để có phương án phòng, 

chống và điều trị kịp thời; 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã, 

thị trấn; bố trí ngân sách để phục vụ tốt các hoạt động phòng, chống dịch. 

2.11. Các Trường trung học phổ thông, Trung tâm GDNN – GDTX huyện:  

 Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn liên ngành của Sở Y tế, Sở Giáo dục và 

Đào tạo tại Văn bản số 447/HDLN-YT-GDĐT ngày 02/3/2020 về việc phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trong các trường học và kịp thời phát hiện các bất 

thường về sức khỏe học sinh, học viên theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 

914/BYT-MT ngày 26/02/2020 và các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo; 

2.12. Đề nghị Ủy ban MTTQ, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Đoàn 

công tác theo Quyết định số 929-QĐ/HU ngày 15/02/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân 

thực tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là việc tự giác khai 

báo khi về từ vùng có dịch; hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người; 

sinh hoạt tôn giáo; phát hiện và báo cáo các trường hợp về từ vùng có dịch về trên 

địa bàn với chính quyền và cơ quan y tế địa phương; 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, gặp gỡ, vận động các gia đình có người thân đang 

ở vùng có dịch tiếp tục ổn định việc sinh sống, lao động và học tập; đồng thời chấp 

hành và thực hiện tốt các khuyến cáo, hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 của Chính phủ nước sở tại và Bộ Y tế Việt Nam, trong trường hợp có 

dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở thì đến ngay các cơ sở y tế của 

nước sở tại để được khám và điều trị kịp thời. 
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- Xây dựng phương án huy động cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia các 

hoạt động phòng, chống dịch tại khu cách ly tập trung của huyện; 

 Yêu cầu Trưởng các phòng, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc./.  
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Thường trực Huyện ủy;                    (để báo cáo) 

- Thường trực HĐND; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên ban Chỉ đạo Covid - 19 huyện; 

- Các phòng, ban, ngành đơn vị liên quan; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: UBND, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Bảo 
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