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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯƠNG KHÊ 
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 425/UBND-YT 

V/v tăng cường theo dõi, giám 

sát, quản lý người đi từ vùng 

dịch về trên địa bàn huyện 

 

 

                 Hương Khê, ngày 08 tháng 3 năm 2020 

  

                 Kính gửi: 

                  - Trưởng các phòng, ngành đơn vị liên quan; 

                  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến 09 giờ, ngày 08/3/2020, tình hình dịch 

COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đã có 102 quốc gia/vùng lãnh thổ có 

người nhiễm COVID-19 với 104.858 trường hợp mắc, 3.560 trường hợp tử vong 

những ngày gần đây một số quốc gia trong khu vực có số ca mắc và tử vong tăng 

rất nhanh như Hàn Quốc, Nhật Bản, Italia, Iran, Đức, Pháp. 

Tại Việt Nam, ngày 08/3/2020, Bộ Y tế đã ghi nhận trường hợp mắc mới, 

bệnh nhân thứ 21 có liên quan đến trường hợp thứ 17 là một phụ nữ, 26 tuổi tại Hà 

Nội đi thăm chị gái tại Anh, qua Ý, Pháp và trở về Hà Nội ngày 02/3/2020. 

Hương Khê là địa phương có nhiều người đang học tập, lao động, sinh sống 

tại Hà Nội và các quốc gia có dịch như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản,... đặc 

biệt, hàng ngày có rất nhiều người từ Hương Khê đi Hà Nội và ngược lại vì vậy 

nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn là rất cao. Để chủ động triển khai các biện 

pháp phòng chống COVID-19 trước tình hình diễn biến mới, Ủy ban Nhân dân 

huyện yêu cầu: 

1. Trung tâm Y tế dự phòng huyện: 

 - Đẩy mạnh công tác truyền thông phổ biến cho người dân đi từ Hà Nội về 

từ ngày 02/3/2020 khai báo với trạm Y tế xã, chính quyền địa phương hoặc liên hệ 

các cơ quan y tế trong tỉnh, huyện để được tư vấn chăm sóc sức khỏe; 

- Khi có thông báo vùng dịch của Hà Nội sẽ thực hiện ngay các biện pháp 

phân loại, cách ly y tế người đi từ vùng dịch về theo quy định; 

- Tăng cường giám sát phát hiện ca bệnh nghi ngờ và có đi từ vùng dịch về 

địa phương, tại các cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng, kịp thời báo cáo cho 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh để được chỉ định lấy mẫu bệnh phẩm; 

- Tiếp tục chỉ đạo các Trạm Y tế điều tra, giám sát, lập danh các trường hợp 

chưa có biểu hiện bệnh, nhưng có các yếu tố dịch tễ liên quan, đặc biệt là các 

trường hợp đến hoặc có đi qua các vùng có dịch của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật 

Bản, Italia, Iran, các quốc gia có dịch khác và các vùng dịch trong nước để phân 

loại, cách ly y tế kịp thời; 

- Phối hợp các phòng, ngành chuyên môn làm việc với Ban quản lý bến xe 

khách huyện Hương Khê: Yêu cầu các công ty vận tải, các chủ phương tiện, lái xe 

thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của tại Công văn số 823/BYT-TT-KT ngày 

21/02/2020 về việc khuyến cáo phòng chống bệnh Covid-19 của Bộ Y tế. Hướng 

dẫn hành khách thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe theo khuyến cáo của 
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ngành Y tế như đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, không đến vùng dịch, hạn 

chế đến nơi đông người. Nếu trên xe có hành khách đi từ vùng dịch về hoặc có 

biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 thì thông báo ngay cho cơ quan y tế để được 

hướng dẫn hỗ trợ. 

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

Covid-19 huyện gấp rút hoàn thiện khu cách ly tập trung để sẵn sàng tiếp nhận đối 

tượng cách ly theo quy định. Sẵn sàng vật tư chống dịch, hóa chất, trang thiết bị, 

đảm bảo hậu cần để phục vụ việc cách ly tập trung theo quy định. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Khẩn trương chỉ đạo họp các thôn, tổ dân phố, các tổ liên gia ngay trong 

ngày 08/3/2020 và ngày 09/3/2020, sử dụng hệ thống loa truyền thanh thôn, TDP 

để tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch đến tận từng hộ gia đình nhằm 

nâng cao nhận thức và ý thức chủ động tham gia phòng chống dịch cho từng người 

dân; thông báo, hướng dẫn cho các gia đình kịp thời thông tin cho người thân đi từ 

Hà Nội về từ ngày 02/3/2020 khai báo với trạm Y tế xã, chính quyền địa phương 

hoặc liên hệ các cơ quan y tế trong tỉnh, huyện để được tư vấn chăm sóc sức khỏe; 

các trường hợp đến hoặc có đi qua các vùng có dịch của Trung Quốc, Hàn Quốc, 

Nhật Bản, Italia, Iran, các quốc gia có dịch khác và các vùng dịch trong nước để 

phân loại, cách ly y tế kịp thời; 

- Yêu cầu các công ty vận tải, các chủ phương tiện, lái xe trên địa bàn thực 

hiện nghiêm túc hướng dẫn khuyến cáo phòng chống bệnh Covid-19 của Bộ Y tế 

theo Công văn số 823/BYT-TT-KT ngày 21/02/2020. Hướng dẫn hành khách thực 

hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe theo khuyến cáo của ngành Y tế như đeo khẩu 

trang, rửa tay bằng xà phòng, không đến vùng dịch, hạn chế đến nơi đông người,… 

Nếu trên xe có hành khách đi từ vùng dịch về hoặc có biểu hiện nghi ngờ mắc 

Covid-19 thì thông báo ngay cho cơ quan y tế để được hướng dẫn, hỗ trợ; 

- Yêu cầu các chủ nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn thực hiện nghiêm túc 

hướng dẫn, khuyến cáo phòng chống bệnh Covid-19 của Bộ Y tế; kịp thời khai báo 

y tế các trường hợp đến hoặc có đi qua các vùng có dịch của Trung Quốc, Hàn 

Quốc, Nhật Bản, Italia, Iran, các quốc gia có dịch khác và các vùng dịch trong 

nước lưu trú tại các nhà nghỉ, khách sạn để phân loại, cách ly y tế kịp thời; 

 - Xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiệm các đối tượng cố tình. che giấu, không khai 

báo hoặc khai báo không kịp thời, không trung thực theo quy định của pháp luật. 

3. Các phòng, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao 

triển khai thực hiện nghiêm túc các Văn bản chỉ đạo của ngành, UBND huyện, Ban 

Chỉ đạo huyện. 

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ, Trưởng các 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 đi 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 
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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. 

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

xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc và báo cáo hàng ngày kết quả thực hiện, những 

khó khăn vướng mắc cho UBND huyện (qua Phòng Y tế) để theo dõi, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ tỉnh; 

- Trung tâm CDC tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy;              (để BC) 

- Thường trực HĐND huyện;          

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ PCD COVID-19 huyện; 

- Lưu VT, YT.                                                                                                       

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 
        

Trần Quốc Bảo 
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