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BÁO CÁO 

Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp  

do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) 3 tháng đầu năm 2020;  

nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới 

 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÕNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

TRONG 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

1. Tình hình dịch Covid-19 

1.1. Trên thế giới: 

- Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) - 

Covid-19 được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, 

Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019, lây lan ra 31/31 tỉnh, thành của Trung 

Quốc. Đến nay, theo thông báo của Bộ Y tế, tính đến 11h 15 phút ngày 

23/3/2020 dịch Covid-19 đã lây lan 192 quốc gia, vùng lãnh thổ, có 

338.724 người mắc, bình phục 93.800, có 14.687 người tử vong. 

- Đây bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm thuộc nhóm A, do vi rút 

Corona biến chủng gây ra, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng 

bệnh. Bệnh truyền từ người sang người qua đường tiếp xúc gần, hoặc nước bọt, 

hoặc tiếp xúc bề mặt. 

- Hiên nay, dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, số ca mắc mới và tử 

vong tiếp tục tăng cao, nhất là các nước Trung Quốc, Italy, Hoa kỳ, Tây Ban 

Nha, Pháp, Iran, Đức, Hàn Quốc, … 

- Ngày 31/01/2020, WHO chính thức tuyên bố dịch virus nCoV là tình 

trạng y tế khẩn cấp toàn cầu; ngày 11/3/2020, Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức 

tuyên bố sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) do chủng 

mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra là đại dịch toàn cầu. 

1.2. Trong nước 

- Hiện nay, nước ta ghi nhận 113 trường hợp mắc Covid-19; tính đến 11 h 

15 phút ngày 23/3/2020. 

- Các ca bệnh chủ yếu là người nước ngoài, qua đường khách du lịch, du 

học sinh, người lao động nước ngoài đã đến hoặc đi qua các vùng có dịch 

Covid-19. 
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- Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc công bố 

dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19 gây ra tại các tỉnh: 

Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa (khi đó đã có 07 trường hợp mắc bệnh). Chỉ 

thị 13/CT-TTg  ngày 11/3 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh 

phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Quyết định số 878/QĐ-BYT 

ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn cách ly y tế tập trung phòng, chống 

dịch Covid-19; Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về 

hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi cư trú phòng, chống dịch Covid-19; Quyết định số 

904/QĐ-BYT ngày 16/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Sổ tay hướng dẫn tổ 

chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19”. 

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 

21/3/2020 của Văn phòng Chính. Theo đó, công tác phòng, chống dịch bước 

sang giai đoạn mới đòi hỏi phải quyết tâm hơn hữa, đoàn kết, trách nhiệm hơn 

nữa cả hệ thống chính trị với nhiều giải pháp mạnh mẽ, kiên quyết hơn nữa; tăng 

cường hoạt động trực tuyến, hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang tại nơi 

công cộng, người dân ít ra nơi công cộng, hạn chế tối đa tập trung đông trên 50 

người tại các đám cưới, đám hiếu, tạm thời đóng cửa cơ sở dịch vụ giải trí, massa, 

karaoke, vận động các tổ chức tôn giáo tu hành tại gia, không tiến hành các nghi 

lễ tập trung đông người; các cơ quan nhà nước dừng các cuộc họp không cần 

thiết, đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống dịch trên phương tiện thông 

tin đại chúng, chú trọng các kết quả tích cực…tránh hoang mang trong xã hội, 

thông tin nhiều hơn nữa các phòng chống dịch bệnh; ngăn chặn hạn, chế lây lan 

trong cộng đồng, tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt 

Nam lúc 0h ngày 22/3/2020. Tạm dừng nhập cảnh vì lý do dịch bệnh đối với tất 

cả các trường hợp mang giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và 

thân nhân áp dụng từ 0h ngày 22/3, tiếp tục hạn chế kịp thời tối đa và giản cách 

các chuyến bay vận chuyển hành khách từ nước ngoài vào Việt Nam; mua 10 xe 

xét nghiệm lưu động. 

1.3. Trong tỉnh và huyện ta 

Hiện nay, trong tỉnh tổng xét nghiệm 50 trường hợp, âm tính 39, 11 đang 

chờ kết quả; nghi ngờ loài trừ 18, đang cách ly tại nhà 110. Huyện ta chưa ghi 

nhận ca mắc Covid-19, cách ly tại nhà 27 trường hợp (đã hết hạn 5);  

Huyện đã có 27 trường hợp được giám sát có yếu tố dịch tễ nhưng được 

loại trừ, gửi 10 mẫu xét nghiệm, đã có kết quả âm tính. 

Dịch Covid-19 hiện đã lây lan trên toàn cầu, không những đã làm cho rất 

nhiều người mắc và tử vong, để lại hậu quả rất nặng nề mà còn làm ảnh hưởng 

đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh suy giảm nghiêm trọng, nền kinh tế toàn 

cầu gặp nhiều khó khăn, nhất là các nước, vùng lãnh thổ có ca mắc và tử vong 

tăng cao. 

Thời gian qua, hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 của các cấp, các 

ngành, các địa phương trong nước và ở tinh, huyện ta đã được triển khai tích 

cực, đồng bộ và đạt những kết quả ban đầu, được cộng đồng quốc tế và Nhân  
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dân đánh giá cao.  

2. Các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 

Thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Y tế, Huyện ủy về phòng, chống dịch 

Covid-19; UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện đạt được một số kết 

quả sau: 

2.1. Các văn bản đã ban hành và công tác chỉ đạo, điều hành 

2.1.1. Cấp huyện: 

- Công văn số 475-CV/HU ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy 

về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona gây ra. 

- Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 03/02/2020 của Chủ tịch UBND huyện về 

việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona gây ra. 

 - Thông báo 758-TB/HU ngày 04/02/2020 của Huyện ủy về ý kiến kết 

luận của đồng chí Phạm Trương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

HĐND huyện tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra. 

- Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của Chủ tịch UBND 

huyện về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo huyện Hoài 

Nhơn về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona gây ra. 

- Công văn số 103/UBND-VX ngày 03/02/2020, Công văn số 

124/UBND-VX ngày 06/02/2020  của UBND huyện về việc tăng cường phòng, 

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

- Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND huyện về 

Ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút 

Corona trên địa bàn huyện Hoài Nhơn. 

- Quyết định số 05/QĐ-BCĐ ngày 17/02/2020 của Trưởng ban chỉ đạo 

huyện về việc phân công nhiệm vụ và phụ trách xã, thị trấn cho các thành viên 

Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo huyện Hoài Nhơn về phòng, chống 

dịch Covid-19. 

- Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của UBND huyện về 

Ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) trên địa bàn huyện Hoài Nhơn. 

- Công văn số 229/UBND-VX ngày 09/3/2020 của UBND huyện về việc 

khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn 

biến phức tạp mới của dịch bệnh. 
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- Công văn số 490-CV/HU ngày 13/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy 

về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. 

- Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 20/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện về 

việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. 

- Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo 

huyện, ngành y tế đã có nhiều văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện các giải 

pháp chuyên môn nghiệp vụ về phòng, chống dịch Covid-19. 

- Thường trực Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, 

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

- Tham dự 2 Hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế 

tổ chức và 1 Hội nghị trực tuyến do UBND tỉnh tổ chức với thành phần tham gia 

Ban chỉ đạo huyện và các xã, thị trấn 

- Hàng tuần, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện (Phòng 

Y tế) báo cáo tình hình dịch Covid-19 cho Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo UBND 

huyện, thành viên Ban Chỉ đạo huyện, các cơ quan liên quan, UBND và Trạm Y 

tế các xã, thị trấn; và thông qua trực báo khối, lãnh đạo UBND huyện có ý kiến 

chỉ đạo kịp thời. 

- Hàng tháng, qua họp giao ban do lãnh đạo UBND huyện chủ trì, Phòng 

Y tế - Trung tâm Y tế huyện báo cáo tình hình dịch Covid-19 và thông qua trực 

báo xã, thị trấn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được chuyển đến các 

địa phương, đặc biệt là các xã, thị trấn có nguy cơ.   

- Trung tâm Y tế huyện thành lập 2 Đội đáp ứng nhanh xử lý dịch Covid-

19, phân công thường trực các lĩnh vực phòng chống dịch, điều trị, khu cách ly 

tập trung, sẵn sàng đáp ứng diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn. 

2.1.2. Các xã, thị trấn: 

- Các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; phân 

công nhiệm vụ và phụ trách địa bàn cho các thành viên Ban chỉ đạo. 

- Lập Kế hoạch, huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng, 

chống dịch Covid-19. 

- Tiếp nhận các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện, 

tiến hành tổ chức triển khai. 

2.2. Công tác kiểm tra, giám sát 

- Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện 

trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã, công ty, xí 

nghiệp đợt ra quân, tổng vệ sinh môi trường, phun hóa chất tiêu độc khử 

trùng sau Hội nghị triển khai của Thường trực Huyện ủy.  

- Phòng Y tế và Trung tâm Y tế tổ chức kiểm tra, giám sát công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 tại các công ty, xí nghiệp có số lượng trên 100 lao 

động (15 công ty, xí nghiệp), 7 trường THPT, Trường cao đẳng Nghề, Trung 
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tâm Hướng nghiệp - Dạy nghề, Trường dạy lái xe... trên địa bàn huyện, hướng 

dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đặc thù của đơn vị.   

- Trạm Y tế các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các 

trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non - Mẫu giáo các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19, chuẩn bị sẵn sàng khi học sinh đi học trở lại. 

2.3. Các hoạt động cụ thể 

2.3.1. Công tác tập huấn, tuyên truyền: 

- Thường xuyên cập nhật, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về 

giám sát, cách ly, xử lý và điều trị Covid-19 cho y, bác sĩ điều trị tại Trung tâm 

Y tế, Trưởng trạm Y tế và cán bộ làm công tác phòng, chống dịch các xã, thị 

trấn. Tổ chức 2 lớp tập huấn cho nhân viên y tế thôn có 169 người dự và nhân 

viên y tế trường học có 126 người dự; tập huấn, cập nhật công tác giám sát, cách 

ly y tế với Covid-19 cho Trạm Y tế các xã, thị trấn và Khoa Kiểm soát bệnh tật - 

Trung tâm Y tế huyện. 

- Thường xuyên đưa thông tin về tình hình dịch Covid-19, các thông điệp 

và giải pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là giải thích các thông tin, dư luận 

tiêu cực trên Đài Truyền thanh huyện, các xã, thị trấn và mạng xã hội liên quan 

đến địa phương nói riêng và trong nước nói chung.  

- Truyền thông bằng xe lưu động 5 ngày tại các xã, thị trấn, qua hệ thống 

loa truyền thanh, cán bộ y tế, các tờ rơi,… về các giải pháp phòng, chống bệnh 

Covid-19 cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Bồng Sơn, Trung tâm Y tế huyện, các trường học, hội viên đoàn thể (phụ 

nữ, nông dân, thanh niên, ...).  

- Hướng dẫn các công ty, xí nghiệp...tuyên truyền, phổ biến các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 thông qua loa phát thanh nội bộ, bảng tin, tờ rơi, áp 

phích, các cuộc hội họp, giao ban. 

2.3.2. Công tác giám sát, phát hiện và xử lý các trường hợp có yếu tố 

nguy cơ liên quan đến dịch Covid-19: 

- Giám sát chặt chẽ ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tại Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Bồng Sơn, Trung tâm Y tế huyện, phản hồi từ Bệnh viện tỉnh và 

các xã, thị trấn. 

- Thực hiện điều tra, giám sát 20 trường hợp có yếu tố nước ngoài về, 

trong đó khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe 14 trường hợp, cách ly y tế tại nhà 5 

trường hợp, cách ly y tế tại bệnh viện 1 trường hợp (đã có xét nghiệm âm tính). 

- Thực hiện điều tra, giám sát 30 trường hợp trong nước có yếu tố dịch tễ 

liên quan Covid-19, trong đó: cách ly y tế tại nhà 27 trường hợp, cách ly y tế tại 

bệnh viện 3 trường hợp (đã xuất viện). Lấy mẫu 10 mẫu xét nghiệm vi rút Sars-

Cov-2, có kết quả âm tính. 

- UBND các xã ban hành quyết định cách ly y tế tại nhà: 6 hộ gia đình (2 

hộ xã Tam Quan Bắc, 1 hộ xã Hoài Sơn, 1 Hoài Hương, 1 Hoài Hải và 1 Hoài 
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Đức), số người cách ly là 27; hoàn thành thời gian cách ly 1 hộ tại xã Tam Quan 

Bắc (5 người). 

- Tư vấn trực tiếp gần 50 trường hợp liên quan đến dịch Covid-19; có trên 

100 cá nhân tự khai báo y tế tại các Trạm Y tế xã, thị trấn khi đến làm việc và cư 

trú trên địa bàn. 

- Tổ chức ra quân, tổng vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, phát 

quang bụi rậm, phun thuốc tiêu độc khử trùng tại các trường học, công sở, khu 

vực dự kiến cách ly tập trung của huyện, nhà ở hộ gia đình có người nghi nhiễm 

Covid-19. Đã phun hóa chất Cloramin B trên 95 trường (Mầm non - Mẫu giáo, 

Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông), các công sở (Huyện ủy, 

UBND huyện, các cơ quan huyện, UBND các xã, TT, Ban nhân dân thôn, khối 

của một số địa phương, …), nhà ở hộ gia đình có người nghi nhiễm Covid-19; 

sử dụng 25 máy phun, 350 kg hóa chất Cloramin B. 

2.3.3. Tổ chức tiếp nhận bệnh nhân tại các cơ sở điều trị 

- Bệnh viên Đa khoa khu vực Bồng Sơn và Trung tâm Y tế đã chủ động 

chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lục, vật tư trang thiết bị y tế theo quy định 

để phân luồng khám bệnh, tiếp nhận, cách ly, điều trị ca bệnh nghi Covid-19 tại 

khu vực riêng biệt. 

- Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND 

tỉnh về bổ sung phương án thành lập cơ sở cách ly y tế, áp dụng biện pháp và 

cưỡng chế cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình 

Định, theo đó thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh tại khu nhà mới của 

Trung tâm Y tế, số 02 Nguyễn Chí Thanh, Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định. 

Cơ sở đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần, phương tiện, 

nhân lực sẵn sàng tiếp nhận, thực hiện cách ly y tế tập trung theo qui định. 

3. Kinh phí thực hiện 

3.1. Ngành y tế: 

- Sở Y tế: cung cấp trên 350kg cloramin B. 

          - Trung tâm Y tế huyện: 50.000.000 đồng. 

3.2. UBND huyện: Dự kiến chi 221.906.200 đồng (chủ yếu may khẩu 

trang cấp cho các xã, thị trấn). 

3.3. UBND các xã, thị trấn và các đơn vị, trường học 

Chi tiền tổ chức xử lý hóa chất khử khuẩn (công phun, xăng): 40 triệu. 

Tổng cộng: 381.906.200 đồng. 

4. Nhận xét 

4.1. Ưu điểm 

- Có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp từ tỉnh, huyện và 

các xã, thị trấn trong tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống 
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dịch Covid-19 đặc biệt là Sở Y tế, Thường trực Huyện ủy và UBND huyện; chi 

kinh phí kịp thời cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 từ huyện đến 

các xã, thị trấn. 

- Có sự phối hợp tốt giữa các đơn vị liên quan như: y tế, công an, UBND 

các xã...trong thu thập thông tin, điều tra, giám sát, xử lý các trường hợp có yếu 

tố liên quan đến dịch bệnh Covid-19. 

- Công tác kiểm tra, giám sát được tổ chức thường xuyên, đáp ứng, xử lý 

kịp thời tình hình, diễn biến liên quan đến Covid-19.  

- Về chuyên môn, nghiệp vụ: ngành Y tế đã chủ động triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh, xử lý kịp thời, đảm bảo đúng quy trình, đối tượng 

về giám sát, cách ly; tiếp nhận điều trị và cách ly các ca bệnh đúng qui định; các 

khu vực, hộ gia đình liên quan đều được xử lý khử khuẩn môi trường.  

4.2. Hạn chế và khó khăn 

- Chưa nắm vững tính chất dịch tễ của dịch Covid-19 vì đây là bệnh mới, 

cũng như các chỉ đạo của ngành y tế và chính quyền các cấp về công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 dẫn đến hoang mang, lo lắng thái quá của một số cán bộ 

liên quan làm công tác chỉ đạo, tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch gặp 

khó khăn, áp lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống dịch trực tiếp. 

- Sự phối hợp chưa thật sự chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan trong công 

tác điều tra, giám sát, xử lý các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch 

bệnh Covid-19. 

- Tin giả, tung tin sai sự thật gây hoang mang trong dân dẫn đến các hành 

vi kỳ thị, phân biệt đối xử, tích trữ hàng hóa, lương thực, thực phẩm, ...làm ảnh 

hưởng đến công tác phòng, chống dịch và mất trật tự xã hội. 

- Công tác tổ chức cách ly y tế tại nhà chưa chặt chẽ. 

- Khẩu trang y tế, hóa chất khử khuẩn khan hiếm, sử dụng hạn chế khó 

khăn cho nhân viên y tế khi thi hành nhiệm vụ. 

* Nguyên nhân:  

- Công tác tổ chức, qui trình phối hợp giữa các đơn vị liên quan chưa 

được rõ ràng, cụ thể trong công tác giám sát, xử lý dịch Covid-19. 

- Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của các 

ngành, các cấp còn hạn chế, chưa kỹ nên lúng túng trong chỉ đạo, điều hành, xử 

lý công việc. 

- Công tác tuyên truyền, dẫn dắt dư luận xã hội chưa đáp ứng được diễn 

biến dư luận của xã hội. 

* Nhận định tình hình:  

- Qua phân tích các trường hợp mắc Covid-19 của nước ta nhận thấy: Hầu 

hết đều là người nước ngoài, các du học sinh, người lao động, du lịch nước 

ngoài đã đến hoặc đi qua các vùng dịch, mức độ lây lan của bệnh rất nhanh và 
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diện rộng. Mặt khác, hiện nay dịch Covid-19 đã có ở trên 192 quốc gia, vùng 

lãnh thổ; trong thời gian tới người Việt sẽ trở về rất nhiều. Vì vậy tình hình dịch 

bệnh sẽ diễn biến rất phức tạp, số ca mắc sẽ tiếp tục tăng cao. 

- Nước ta vẫn đang trong giai đoạn kiềm chế và kiểm soát tốt dịch Covid-

19, tuy nhiên chúng ta đang bước vào giai đoạn mới của dịch bệnh “vừa ngăn 

chặn sự xâm nhập Covid-19 từ bên ngoài vào vừa kiểm soát không để lây lan 

trong cộng đồng”. Vì vậy, các cấp các ngành, các địa phương không được chủ 

quan, cần quyết liệt hơn nữa, thực hiện đồng bộ các biện pháp: Ngăn chặn, phát 

hiện sớm, đề phòng chủ động, cách ly kịp thời, khoanh vùng dập dịch, không để 

lây chéo trong cơ sở y tế, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong. 

II. MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Mục tiêu 

- Chủ động, quyết liệt ngăn chặn, phát hiện nhanh, kiểm soát chặt chẽ 

nguồn lây bệnh, tổ chức cách ly kịp thời, điều trị hiệu quả, không để dịch bệnh 

Covid-19 lây lan trong cộng đồng, giảm thiểu tử vong. 

- Cùng với việc quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, cần tích cực triển 

khai thực hiện các giải pháp cụ thể, hữu hiệu, đồng bộ để kịp thời tháo gỡ khó 

khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, hoạt động sản xuất kinh 

doanh ổn định, phát triển. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

2.1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản 

chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, tỉnh, huyện, đặc biệt là 

Công văn số 490-CV/HU ngày 13/3/2020 của Huyện ủy, Chỉ thị số 04/CT-

UBND ngày 20/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện với tinh thần không được 

chủ quan, “chống dịch như chống giặc”; phải chủ động ứng phó kịp thời trong 

mọi tình huống về phòng, chống dịch Covid-19. Công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 hiện nay đã bước sang giai đoạn mới, đòi hỏi quyết tâm cao hơn nữa, 

sự đoàn kết, trách nhiệm hơn nữa của cả hệ thống chính trị với các giải pháp 

mạnh mẽ, kiên quyết hơn nữa. 

2.2. Tổ chức hiện nghiêm nguyên tắc chống dịch là phải ngăn chặn, phát 

hiện kịp thời, cách ly triệt để, khoanh vùng xử lý, dập dịch không để lây lan 

diện rộng. Thủ tướng đã quyết định tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người 

nước ngoài vào Việt Nam, áp dụng từ 0 giờ ngày 22/3/2020. Nhưng để đảm 

bảo kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19, đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ 

đạo công an, thôn/khối phối hợp thường xuyên rà soát từng địa bàn với phương 

châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” phát hiện kịp thời người lạ 

đến địa phương cư trú hoặc người địa phương đến từ hoặc đi qua các vùng có 

dịch về nhà trong vòng 14 ngày, thông báo ngay cho cơ quan y tế để yêu cầu 

khai báo y tế và tổ chức theo dõi, cách ly theo quy định; vận động các tổ chức 

tôn giáo tu hành tại gia, không tiến hành các nghi lễ tập trung đông người. 
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2.3. Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện rà soát, đề xuất cấp thẩm 

quyền bảo đảm đầy đủ các điều kiện để phòng, chống dịch Covid-19 theo quy 

định với phương châm 4 tại chỗ trong tình huống dịch bệnh bùng phát cao: Dự 

phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng 

cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ. Tiếp nhận 

bệnh nhân, cách ly điều trị đúng phác đồ hạn chế đến mức thấp nhất các trường 

hợp tử vong.  

2.4. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền 

- Chủ động cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch cho 

các cơ quan thông tin đại chúng về diễn biến dịch tại huyện, về các trường hợp 

thuộc đối tượng cách ly tập trung hoặc giám sát y tế, theo dõi sức khỏe tại cộng 

đồng theo đúng qui định; chú trọng đưa tin có chọn lọc nhằm ổn định tình hình 

trong Nhân dân. Tổ chức hướng dẫn cho Nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện 

khai báo y tế toàn dân theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế. 

- Tăng thời lượng đưa tin trên Đài Truyền thanh huyện, các xã, thị trấn thời 

gian thích hợp về các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 như: Thường xuyên 

rửa tay với xà phòng, dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi đi ra đường, đến 

chỗ đồng người, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tối đa việc 

tập trung đông trên 50 người tại các đám cưới, đám hiếu, đi đến nơi khác khi 

chưa thật sự cần thiết, tăng cường dinh dưỡng và bảo đảm vệ sinh an toàn thực 

phẩm để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, thường xuyên theo dõi thông tin tình 

hình dịch bệnh trên đài truyền hình, đài phát thanh, báo,... và các thông điệp 

phòng, chống dịch Covid-19 nhằm cộng đồng chung tay phòng, chống dịch bệnh. 

Vì sức khỏe - Hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình, cộng đồng và sự 

phát triển của huyện nhà, UBND huyện kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, 

Mặt trận, hội, đoàn thể hãy nêu cao tinh thần tương thân tương ái, nâng cao trách 

nhiệm, nhận thức, thay đổi thói quen của mình, tích cực chung tay tham gia 

phòng, chống, ngăn chặn dịch Covid-19 đạt kết quả cao nhất, nhằm góp phần ổn 

định xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà./. 
 

  

   
Nơi nhận: 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Mặt trận, hội đoàn thể huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Ban Dân vận Huyện ủy; 

- Các cơ quan liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT.  

 

 

 
         

Trương Đề 

 


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-03-23T15:18:44+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Nguyễn Văn Lý<lynv@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-03-23T15:19:20+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Nguyễn Lê Anh Tuấn<tuannla@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-03-23T15:22:22+0700


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-03-23T16:12:37+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Nhơn<ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-03-23T16:12:41+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Nhơn<ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-03-23T16:13:22+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Nhơn<ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




