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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẠ LANG 

 

 Số:        /CT-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

          Hạ Lang, ngày    tháng 01 năm 2020 

 

CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh  

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

 

 Hiện nay dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona diễn biến rất phức tạp tại Trung Quốc. Tính đến nay dịch bệnh đã lan rộng 

hầu hết tỉnh, thành phố của Trung quốc và đã lây lan ra trên 18 quốc gia, vùng 

lãnh thổ. Đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, chưa có 

vacxin chữa trị. Tại Việt Nam đã có 02 người Trung Quốc bước đầu xác định 

nhiễm virut Corona. Huyện Hạ Lang là một huyện biên giới, có đường biên giới 

dài tiếp giáp với Trung Quốc, có nhiều đường mòn lối mở giao thương đi lại nên 

nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn là rất lớn, đặc biệt trong thời gian diễn 

ra các lễ hội xuân có sự gia tăng đi lại giữa các khu vực giáp biên, cùng với khí 

hậu mùa đông xuân lạnh ẩm thuận lợi cho tác nhân gây bệnh phát sinh và phát 

triển. 

 Để chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, ngăn ngừa 

dịch bệnh lan truyền vào địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện Chỉ thị: 

 1. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện 

 - Xây dựng kế hoạch, kịch bản phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona trình ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. 

 - Chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng khu vực cách ly, phân khu điều trị, cơ số thuốc, 

trang thiết bị và các phương tiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều 

trị bệnh nhân. 

 - Tổ chức sàng lọc, phát hiện kịp thời các trường hợp mắc viêm phổi cấp do 

chủng virut Corona ngay tại khu vực tiếp nhận bệnh nhân, khi phát hiện những 

trường hợp mắc viêm phổi cấp do virut Corona hướng dẫn ngay vào phòng khám 

bệnh truyền nhiễm; xây dựng quy trình sơ đồ tiếp nhận, phân loại người bệnh mắc 

viêm phổi cấp do virut Corona. Đặc biệt chú ý các đối tượng người cao tuổi, trẻ 

em, người mắc bệnh mãn tính, những người nhập cảnh. 

 - Thực hiện tốt quy định việc thu dung, cách ly, điều trị các ca bệnh lây 

truyền qua đường hô hấp; thực hiện đúng Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh 

viêm phổi do chủng virut Corona mới ban hành theo Quyết định số 125/QĐ-BYT, 

ngày 16/01/2020 của Bộ Y tế. 

 - Thành lập các đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ đơn vị tuyến dưới khi 

nhận được thông tin. Tích cực chủ động trong công tác chỉ đạo và hỗ trợ tuyến 
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dưới, đặc biệt trong công tác về chẩn đoán, phân loại bệnh, điều trị, cách ly, 

phòng chống lây nhiễm chéo. 

 - Tổ chức công tác trực phòng chống dịch để giám sát, báo cáo kịp thời các 

trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. 

 - Tăng cường biện pháp phòng ngừa, chuẩn bị cho nhân viên y tế có tiếp 

xúc với người bệnh có các triệu chứng. Tăng cường các biện pháp thực hiện kiểm 

soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

 - Xây dựng các thông điệp tuyền thông, tài liệu truyền thông, tuyên truyền 

nhân dân phòng chống dịch bệnh. Tăng cường truyền thông trong các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh để người nhà bệnh nhân, cộng đồng hiểu và chủ động thực hiện 

các biện pháp phát hiện, phòng lây nhiễm. 

 2. Phòng Văn hóa – thông tin huyện 

 Quản lý và theo dõi lịch trình các lễ hội xuân; khuyến nghị không giao lưu 

đi lại giữa hai nước. 

3. Trung tâm Văn hóa và truyền thông huyện 

 - Phối hợp với ngành y tế tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng chống 

dịch. 

 - Đăng tải các bản tin về tình hình dịch chính xác, kịp thời và các biện pháp 

để người dân chủ động phòng chống dịch bệnh, không hoang mang, lo lắng, phối 

hợp với ngành y tế phòng, chống dịch hiệu quả. 

 4. Phòng Tài chính-kế hoạch huyện 

 Lập kế hoạch kinh phí phòng chống dịch bệnh, bảo đảm đủ kinh phí phục 

vụ công tác phòng, chống dịch khi cần thiết. 

 5. Phòng Giáo dục và đào tạo huyện 

 - Thông tin tới các học sinh, sinh viên đang du học ở nước ngoài để chủ 

động không đến các khu vực đang có dịch tại Trung Quốc và tự áp dụng các biện 

pháp phòng, chống dịch. 

 - Phổ biến thông tin tới các trường học về tình hình dịch, các biện pháp 

phòng, chống dịch cho giáo viên, học sinh; có trách nhiệm tham gia các hoạt động 

phòng, chống dịch khi có yêu cầu. 

 6. Công an huyện 

 - Phối hợp với ngành y tế thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt 

chẽ dịch ngay tại cửa khẩu. 

 - Bảo đảm an ninh cho việc cách ly y tế buộc các trường hợp mắc bệnh, 

nghi ngờ mắc bệnh. 

 - Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về 

tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng. 
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 7. Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện 

 - Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình sức 

khỏe của những người lao động, làm việc xuất phát, trở về từ các khu vực đang có 

dịch tại Trung Quốc. 

 - Không tổ chức đưa lao động đến các khu vực đang có dịch. 

 8. Các Đồn Biên phòng Thị Hoa, Cửa khẩu Lý Vạn, Quang Long 

 - Phối hợp với ngành y tế thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt 

chẽ dịch tại cửa khẩu. 

 - Tăng cường tuần tra cấm người qua lại tại các đường mòn, lối mở trên 

đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc thuộc địa bàn mỗi đồn quản lý, triển khai 

các hoạt động phòng, chống dịch tại đơn vị. 

 9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện chỉ đạo các tổ chức 

thành viên tích cực, chủ động phối hợp với ngành y tế và chính quyền các cấp 

thực hiện tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng 

đối với công tác phòng, chống dịch bệnh. 

 Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển 

khai và thực hiện tốt các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Y tế (B/c); 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND-UBND; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, YT. 

 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Đoàn Quốc Chính 

 

 

 

 


		2020-01-31T11:24:59+0700


		2020-01-31T11:30:08+0700


		2020-01-31T11:30:27+0700


		2020-01-31T11:30:27+0700




