
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /UBND-VX Hoài Nhơn, ngày      tháng 02 năm 2020 

V/v tăng cường phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra 

 

                                                                         

                                    Kính gửi:   

           - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; 

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

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 03/CT-UBND 

ngày 31/01/2020; Công văn số 514/UBND-VX ngày 31/01/2020, Công văn số 

515/UBND-VX ngày 02/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc 

tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của 

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

tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 101/UBND – VP, ngày 

01/2/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc tạm dừng các lễ hội trên địa bàn 

huyện. 

2. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao phối hợp với ngành y tế khẩn 

trương triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh; phối hợp với ngành y tế tiếp 

tục tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; bảo đảm an toàn tính mạng, sức 

khỏe người dân; chủ động, bình tĩnh, có phương án, kế hoạch cụ thể để kiểm 

soát tốt nhất dịch bệnh. Chỉ đạo các thôn, khối ra quân tổng dọn vệ sinh, tiêu độc 

khử trùng. 

3. Phòng Y tế huyện 

- Tham mưu kịp thời cho Huyện ủy, UBND huyện các giải pháp phòng, 

chống dịch bệnh nCoV phù hợp với diễn biến dịch tễ tại địa phương theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh và Sở Y tế. 

- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình dịch và kết quả công tác 

phòng, chống dịch trên địa bàn, báo cáo UBND huyện chỉ đạo. 

4. Đề nghị Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn, Trung tâm Y tế huyện 

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công 

tác kiểm tra giám sát và phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm đủ phương tiện, vật 

tư, trang thiết bị và hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật cho các địa phương trong 

giám sát và phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức giám sát chặt chẽ các trường hợp 

nghi ngờ nhiễm bệnh; cách ly, theo dõi, điều trị kịp thời các trường hợp nhiễm 
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bệnh; thực hiện việc tiêu độc, khử trùng các điểm nghi ngờ dịch bệnh theo quy 

định. 

- Hướng dẫn thực hiện các biện pháp chủ động phòng bệnh cho nhân dân.  

5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao 

Chủ động phối hợp với ngành y tế, chỉ đạo Đài Truyền thanh các xã, thị 

trấn tăng thời lượng chuyển tải thông tin tuyên truyền về dịch bệnh, các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh; đưa thông tin về tình hình dịch bệnh chính xác, 

kịp thời và các biện pháp để người dân chủ động phòng, chống dịch, không 

hoang mang, lo lắng và phối hợp với các cơ quan chức năng phòng chống dịch 

hiệu quả. 

6.  Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Trên cơ sở đề xuất của Phòng Y tế, kịp thời trình UBND huyện bổ sung 

kinh phí để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút 

Corona. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận và các hội, đoàn thể huyện 

Tăng cường công tác phối hợp, phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức 

của hội, đoàn viên và nhân dân để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống 

dịch do chủng mới corona gây ra, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người 

dân trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Giao Phòng Y tế 

thường xuyên theo dõi, báo cáo và đề xuất kịp thời UBND huyện chỉ đạo hiệu 

quả./. 
 

  

  Nơi nhận: 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như trên;  

- Sở Y tế; 

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện;           

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Ban Dân vận Huyện ủy; 

- Lưu VT.  

 

 

 

 
Trương Đề 
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