
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHO QUAN 
 

  

Số:             /UBND-YT 
 

V/v triển khai thực hiện phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút Corona gây ra 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nho Quan, ngày        tháng 01 năm 2020 

  
 

 
 

 

          Kính gửi:  

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành của huyện; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

  

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) 

gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, đây là dịch bệnh truyền nhiễm 

cấp tính, nguy hiểm, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh. 

Bệnh có thế lây truyền từ người sang người do tiếp xúc gần hoặc qua những hạt 

nước bọt có chứa vi rút. Đến nay địch bệnh đã lan rộng ra 30/31 tỉnh, thành phố 

của Trung Quốc và lây lan ra 21 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO) tối 30/1 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu (PHEIC) đối với 

chủng mới của virus corona (2019-nCoV). Tại Việt Nam, ngày 31/01/2020 đã 

phát hiện 05 trường hợp mắc bệnh bao gồm 02 trường hợp là người Trung Quốc 

đang cách ly, điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, 03 trường hợp là công dân Việt 

Nam trở về từ Vũ Hán (01 trường hợp đang được cách ly và điều trị tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 02 trường hợp đang cách ly và điều trị tại cơ sở 2 

của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương). 

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do 

nCoV trên địa bàn huyện; thực hiện Công văn số 61/UBND-VP6 ngày 

29/01/2020 của UBND tỉnh, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai 

thực hiện những nội dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm nội dung Công văn số 130/UBND-YT 

ngày 24/01/2020 của UBND huyện về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện: 

- Tiếp tục triển khai quyết liệt các hoạt động giám sát tại cộng đồng nhằm 

phát hiện sớm các trường hợp có tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm dịch bệnh. 

- Thực hiện nghiêm việc theo dõi, quản lý các trường hợp nghi ngờ, nhiễm 

dịch bệnh tại các cơ sở y tế; triển khai phòng, chống nhiễm khuấn tại các cơ sở y 

tế để hạn chế thấp nhất việc lây nhiễm dịch bệnh này. 

- Hoàn thiện các phương án sẵn sàng ứng phó khi cần thiết và khi bệnh 

dịch xảy ra. Xây dựng kịch bản ứng phó với từng tình huống dịch. Bảo đảm cơ 

số thuốc, trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch, sẵn sàng ứng phó với với các 



tình huống dịch; có hướng dẫn, chỉ đạo quy trình, phác đồ điều trị, hạn chế thấp 

nhất tử vong. 

- Cập nhật thông tin và thông tin kịp thời tình hình dịch, đưa ra các khuyên 

cáo về các biện pháp phòng bệnh phù họp với tỉnh hình dịch. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – 

Thể thao và Truyền thanh huyện tăng cường thông tin về tình hình dịch bệnh; 

tuyên truyền về các biện pháp phát hiện, cách phòng, chống dịch bệnh đến các 

tầng lớp nhân dân. 

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn 

vị và các công ty, doanh nghiệp tổ chức cách ly và quản lý những người lao 

động trở lại làm việc từ những vùng có dịch bệnh và khi phát hiện trường hợp 

mắc, nghi ngờ mắc bệnh. 

3. Phòng Văn hóa – Thông tin: Phối họp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế 

huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường giám sát dịch bệnh tại điểm, các 

khu du lịch, các Lễ hội, khu vui chơi giải trí trên địa bàn huyện. 

4. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện: Đẩy mạnh 

truyền thông khuyến cáo người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hẩp cấp do nCoV. Chủ động nắm bắt thông tin từ Ngành Y tế và 

cung cấp kịp thời, chính xác tới cộng đồng đế người dân biết tình hình, tránh gây 

hoang mang; khuyến cáo người dân và khách du lịch khi có triệu chứng nghi 

ngờ thì cần cách ly và đến cơ sở y tế để được khám, phát hiện, điều trị kịp thời, 

người dân hạn chế đi đến vùng đang có dịch bệnh khi không thực sự cần thiết. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Phổ biến thông tin về tình hình dịch, các 

biện pháp phòng, chống dịch cho đối tượng giáo viên, học sinh. Chỉ đạo, tố chức 

giám sát tình hình sức khỏe của học sinh trong các nhà trường, thông báo với 

ngành y tế các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm 

Y tế trong phòng, chổng dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Có trách 

nhiệm tham gia các hoạt động phòng, chống dịch khi có yêu cầu của ngành Y tế. 

6. Các phòng, ban, ngành, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của 

huyện: Tiếp tục phối hợp với ngành y tế tăng cường công tác tuyên truyền để cán 

bộ, công chức, viên chức người lao động, các hội viên, đoàn viên nâng cao nhận 

thức, tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do nCoV. 

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

- Triển khai xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh địa phương, đặc 

biệt tập trung phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra; 

tăng cường triển khai các biện pháp phù hợp nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của 

dịch bệnh như nắm bắt tình hình, kiểm soát chặt chẽ khách du lịch và những 

người đi về từ Trung Quốc, từ nơi có dịch bệnh, thông báo với cơ quan y tế 

những người có yếu tố dịch tễ đang có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp để kịp 

thời cách ly, điều trị. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức 

và hiểu biết của người dân về nguy cơ, đường lây nhiễm, cách phát hiện sớm, 

cách phòng, chống dịch bệnh do nCoV. Vận động nhân dân tự giác khai báo với 



cơ quan y tế nếu có yếu tố dịch tễ đi/về từ vùng có dịch, đồng thời phát hiện 

những người có triệu chứng sốt, ho, khó thở, có yếu tố dịch tễ nguy cơ mắc bệnh 

do nCoV để được cách ly, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Khuyến cáo người dân 

không đến các khu vực đang có dịch. 

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các cụm 

dân cư, hộ gia đình, các khu vực có nhiều khách du lịch. 

- Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị phòng chống dịch bệnh để 

sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xâm nhập vào địa phương. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện quyết 

liệt, có hiệu quả các hoạt động phòng, chống dịch bệnh do nCoV; báo cáo tình 

hình triển khai thực hiện nội dung Công văn này của cơ quan, đơn vị mình trước 

15h00 hằng ngày về Trung tâm Y tế huyện; chịu trách nhiệm trước UBND 

huyện về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn và cơ quan, đơn vị mình. 

Giao Trung tâm Y tế huyện tổng hợp báo cáo tình hình dịch bệnh và kết 

quả thực hiện nội dung Công văn này về UBND huyện và Sở Y tế trước 16h00 

hằng ngày./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đinh Văn Tiên 
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