
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 06 tháng 02 năm 2020 

V/v tăng cường phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của virus 

Corona gây ra 

 

                                                                         

                                    Kính gửi:   

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

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

 

Theo thông tin Bộ Y tế cập nhật đến 08h00 ngày 06/02/2020, dịch viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra đã xuất hiện 

tại 31/31 tỉnh, thành của Trung Quốc và 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, làm 565 

người tử vong (trong đó Trung Quốc 563 người, Phillippines có 01 người, Hồng 

Kông - Trung Quốc 01 người); 28.276 người nhiễm (trong đó hơn 3.219 người 

nguy kịch), trên 185.000 người đang được theo dõi y tế. Tại Việt Nam đã có 10 

người mắc, trong đó: 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất 

viện); 05 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã 

khỏi và xuất viện); 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con 

người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện); 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước 

đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc; 01 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 

dương tính với nCoV trước đó). 

Tại tỉnh và huyện ta, đến nay chưa phát hiện trường hợp nào mắc bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV-2019 gây ra. Huyện ủy, UBND huyện đã 

có nhiều văn bản chỉ đạo các phòng, ban, ngành, địa phương chủ động, tăng 

cường thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch do nCoV gây ra. 

Chiều ngày 03/02/2020, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị triển khai công 

tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus 

Corona gây ra; sáng ngày 04/02/2020, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch và các Phó Chủ 

tịch UBND huyện đã trực tiếp đi kiểm tra công tác triển khai phòng, chống dịch 

tại địa bàn các xã, thị trấn trong huyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn 

Thanh và đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch của huyện. 

Trước diễn biến xấu, phức tạp ngày càng gia tăng của dịch bệnh; thực 

hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 164/TTg-KGVX ngày 

03/02/2020; Công văn số 590/UBND-VX ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh về 

việc tăng cường phòng, chống dịch do nCoV gây ra; Chủ tịch UBND huyện 

yêu cầu: 
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1. Các phòng, ban, ngành, địa phương, hội đoàn thể trong huyện: Tiếp tục 

triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; phối hợp với ngành 

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

cấp do chủng mới của virus Corona gây ra theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng, của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Y tế và 

các sở, ngành tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện. 

2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an huyện, Đồn Biên phòng Tam 

Quan Nam và các địa phương trong huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao 

phối hợp thực hiện: 

- Thực hiện việc cách ly phòng, chống dịch đối với các trường hợp nhập 

cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, thành 

phố của Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua như sau: 

+ Đối với các trường hợp nghi nhiễm nCoV phải lập tức cách ly tuyệt đối 

tại các cơ sở y tế. 

+ Đối với những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc (Trung 

Quốc) phải được coi như trường hợp mắc bệnh và tiến hành khoanh vùng cách 

ly ngay tại khu cách ly của tỉnh; áp dụng các biện pháp, tuyệt đối không để lây 

nhiễm trong khu cách ly của tỉnh. 

+ Đối với các trường hợp khác thực hiện cách ly tại nhà hoặc cơ sở lưu trú 

dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng; kiên quyết không để các 

trường hợp này ra khỏi nhà hoặc cơ sở lưu trú và tiếp xúc với người xung quanh. 

Đối với những người sống trong gia đình, làm việc trong các cơ sở lưu trú có 

người bị cách ly, thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tối đa việc tiếp 

xúc với người bị cách ly và với bên ngoài. 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, tiêu độc, khử trùng tại các gia 

đình, các hộ có tiếp giáp trực tiếp (liền kề) và cơ sở lưu trú nơi có người bị cách 

ly. Lập danh sách toàn bộ những người đã tiếp xúc với người bị cách ly, với 

người trong gia đình, người làm việc trong cơ sở lưu trú có người bị cách ly để 

theo dõi, giám sát chặt chẽ về sức khỏe. 

3. Công an huyện phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội,  

và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương rà soát tất cả các trường 

hợp nhập cảnh và thực hiện việc cách ly các trường hợp nhập cảnh như trên. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối 

hợp với UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan: 

- Rà soát toàn bộ các cơ sở lưu trú thực hiện việc cách ly các trường hợp 

nhập cảnh như trên. 
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- Đề xuất tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh trên địa bàn huyện (trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo chỉ 

đạo của UBND tỉnh) để tránh tập trung đông người; kịp thời thông báo cho nhân 

dân, du khách biết, thực hiện.   

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu 

có) đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các Chỉ thị, Công điện, 

Văn bản của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản, Công điện của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Chỉ thị, Văn bản của UBND tỉnh về tăng cường phòng, chống 

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

hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.   

5. Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn, Trung Tâm Y tế huyện:  

- Khẩn trương triển khai các biện pháp kỹ thuật để sàng lọc nhanh nhất 

người bị cách ly.  

- Áp dụng các biện pháp điều trị mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế; điều 

phối thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế,… phục vụ phòng, chống dịch bảo đảm 

không bị thiếu tại các cơ sở điều trị, không để xảy ra tử vong. 

- Quyết định việc điều chuyển tạm thời cơ sở vật chất, thuốc men, trang 

thiết bị phục vụ cho việc cách ly, điều trị người nhiễm nCoV trong thời gian có 

dịch nhằm đảm bảo chủ động trong việc chăm sóc và điều trị bệnh nhân. 

- Chỉ đạo triệt để khoanh vùng và dập dịch ngay tại địa điểm có người 

nhiễm hoặc nghi nhiễm nCoV theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đối với trường hợp 

đến từ hoặc có đi qua tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trong vòng 14 ngày phải được coi 

như trường hợp nhiễm bệnh để đưa vào giám sát, cách ly, điều trị theo quy định. 

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./. 
 

  Nơi nhận: 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.  

 

 

 

 
Cao Thanh Thương 
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