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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN YÊN MÔ 

 

Số:           /UBND- YT 
       

V/v tăng cường 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 

 

                 Yên Mô, ngày        tháng  01  năm 2020 

 

 

  

Kính gửi:     

            - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 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 là dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính, nguy hiểm, hiện chưa có 

thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh. Bệnh có thể lây truyền từ người 

sang người do tiếp xúc gần hoặc qua những hạt nước bọt có chứa vi rút. Đến nay 

tại Trung Quốc đã ghi nhận trên 541 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 15 nhân 

viên y tế, đã có 17 trường hợp tử vong. 

 Tại Việt Nam, theo thông báo của Bộ Y tế, ngày 23/01/2020 đã phát hiện 

02 người Trung Quốc (từ thành phố Vũ Hán) đến Việt Nam có dương tính với vi 

rút nCoV. Hiện 02 người bệnh đang được cách ly, điều trị tại thành phố Hồ Chí 

Minh. Tuy nhiên, trước khi đến thành phố Hồ Chí Minh, 02 người bệnh này đã 

di chuyển qua nhiều tỉnh thành của nước ta như Hà Nội, Nha Trang, Long An… 

bằng nhiều phương tiện giao thông công cộng, bởi vậy nguy cơ dịch bệnh xâm 

nhập, lây lan vào tỉnh ta là rất lớn. 

 Thực hiện Công văn số 59/UBND-VP6 ngày 24/01/2020 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi rút Corona gây ra; để chủ động trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV trên địa bàn huyện, UBND 

huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn khẩn trương chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Phòng Y tế 

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng nCoV gây ra. Lập dự toán kinh phí bổ 

sung trình UBND huyện phê duyệt khi dịch bệnh xuất hiện tại huyện. 

- Tham mưu cho UBND huyện thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành 

tiến hành kiểm ra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch viêm đường hô 

hấp cấp do nCoV tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Triển khai quyết liệt các hoạt động giám sát dịch bệnh tại cộng đồng 

nhằm phát hiện sớm người có nguy cơ để cách ly, không để bệnh dịch xâm 

nhập, lây lan ra diện rộng; giám sát y tế chặt chẽ đối với những người đi/về từ 

vùng dịch, những người có nguy cơ và triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh. 
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- Tổ chức việc phân tuyến, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, lấy mẫu 

và xét nghiệm để phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Chuẩn 

bị đầy đủ hóa chất khử khuẩn, vật tư, trang thiết bị và nhân lực để sẵn sàng hỗ 

trợ, triển khai các hoạt động chống dịch kịp thời. Thường xuyên kiểm tra công 

tác phòng chống dịch tại các đơn vị điều trị. Kịp thời đề xuất với UBND huyện 

và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện chỉ đạo thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, phù hợp với diễn biến dịch tễ tại địa phương. 

Tổ chức tập huấn, đào tạo cán bộ, nhân viên y tế về công tác thu dung, cách ly, 

điều trị, cấp cứu, công tác giám sát, phòng chống dịch đối với dịch bệnh do nCo 

gây ra theo các hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Tổ chức trực giám sát dịch 24/24 giờ trong các ngày nghỉ Lễ, Tết để 

theo dõi, nắm bắt tình hình dịch bệnh xảy ra trên địa bàn huyện; chỉ đạo trạm Y 

tế các xã, thị trấn trực, giám sát dịch; thực hiện việc báo dịch và báo cáo tình 

hình dịch bệnh theo đúng quy định. 

- Viết bài tuyên truyền và gửi Đài truyền thanh huyện, Đài truyền thanh 

các xã, thị trấn để thông tin kịp thời tới người dân, không để người dân hoang 

mang; thông báo cụ thể cho người dân các địa điểm khám và điều trị, số điện 

thoại thường trực phòng chống dịch. 

3. Phòng Văn hoá- Thông tin, Đài truyền thanh huyện 

Đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng khuyến cáo 

người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

nCoV. Chủ động nắm bắt thông tin từ Sở Y tế, Bộ Y tế và cung cấp kịp thời, chính 

xác tới cộng đồng để 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 và người dân hạn chế đi đến vùng 

đang có dịch bệnh khi không thực sự cần thiết. 

4. Phòng Tài chính- Kế hoạch 

Chủ động tham mưu, bố trí kinh phí để đáp ứng kịp thời cho hoạt động giám 

sát, công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV. 

5. Các Phòng, Ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

huyện 

Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh của cơ quan đơn 

vị, 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 vào huyện như nắm bắt tình hình, kiểm soát chặt chẽ khách du lịch và 

những người đi/về từ Trung Quốc, những người có tiếp xúc với 02 ca bệnh được 

phát hiện tại Việt Nam; thông báo với ngành 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. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

thành viên 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch huy động hội viên, đoàn 

viên, kết hợp chặt chẽ với ngành Y tế tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao 

nhận thức, tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do nCoV. 
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7. UBND các xã, thị trấn 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, hệ thống Đài truyền thanh các xã, thị trấn 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 nên đến các 

khu vực đang có dịch nếu không thực sự cần thiết. 

- Thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại đia 

phương. 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. 

- Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn 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. 

- Chỉ đạo các ban, nghành, các đoàn thể cùng toàn thể nhân dân địa phương 

tích cực chủ động tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh nói chung và 

đặc biệt là dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV. 

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm trong việc tăng cường phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, 

UBND 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 các hoạt động 

phòng, chống dịch bệnh do nCoV và báo cáo thường xuyên tình hình dịch bệnh 

và kết quả thực hiện theo quy định về UBND huyện (gửi về Phòng Y tế để tổng 

hợp và báo cáo)./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh ; 

- Sở Y tế; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 
- Lưu VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

 

Đỗ Trọng Luận 
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