
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 báo cáo hoạt động phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của 

virus Corona gây ra 

 

                                                                         

                                    Kính gửi:   

           - Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn; 

           - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn; 

           - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

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

 

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về việc tăng cường phòng, 

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

để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu : 

1. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căc cứ 

chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp phòng, 

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

theo chỉ đạo tại các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Y tế, sở, ngành tỉnh, 

Huyện ủy, UBND huyện; đồng thời, báo cáo định kỳ tình hình và kết quả thực 

hiện 2 ngày/lần vào trước 17 giờ của ngày báo cáo cho UBND huyện (qua Phòng 

Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo huyện) bằng văn bản theo địa chỉ Email: 

phongyt@hoainhon.binhdinh.gov.vn.  

* Trường hợp đột xuất báo cáo qua đường dây nóng của huyện: 

- Phòng Y tế huyện: 0914 275 239;  

- Trung tâm Y tế huyện: 0905 043 119.  

2. Giao Phòng Y tế huyện theo dõi, tổng hợp đầy đủ, phản ảnh kịp thời tình 

hình, kết quả hoạt động phòng, chống viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn báo cáo Chủ 

tịch UBND huyện chỉ đạo kịp thời. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc thực hiện./.  

  Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như trên;  

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT.  

 

 

 
 

Trương Đề 
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