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CÔNG ĐIỆN 

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

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

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN  

Điện: 

 

Kính gửi:      

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn.         

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.  

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, thành viên Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 

01/CĐ-UBND ngày 24/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phòng, chống 

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

được chủ quan, không để dịch lây lan, phải coi việc phòng, chống dịch như “chống 

giặc”. Chủ động nắm bắt thông tin và đề ra các giải pháp cụ thể, kịp thời để phòng, 

chống dịch bệnh lây lan; có cơ chế phối hợp, kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh 

trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

Xây dựng kịch bản ứng phó với từng tình huống dịch bệnh, hoàn thành trong 

ngày 01/02/2020. 

Tăng cường truyền thông trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng 

đồng; tích cực phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng đăng 

tải tin, bài, phát sóng thông điệp, phóng sự; tuyên truyền bằng xe lưu động,... về 

tình hình, biện pháp phòng chống dịch để người nhà bệnh nhân, cộng đồng hiểu và 

chủ động thực hiện các biện pháp phát hiện, phòng lây nhiễm, tránh gây hoang 

mang, lo lắng. 

Thực hiện nghiêm việc giám sát, phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm, 

cách ly triệt để, theo dõi các trường hợp có tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm, 

giám sát chặt các công dân có tiền sử đi về từ vùng có dịch, có tiếp xúc với bệnh 
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nhân nhiễm chủng vi rút mới Corona trong vòng 14 ngày; tăng cường các biện 

pháp phòng hộ cho nhân viên y tế. 

Bảo đảm cơ số thuốc, trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch ở tất cả các 

tuyến; phối hợp y tế của ngành Công an, Quân đội chủ động ứng phó, tiếp nhận bệnh 

nhân khi có yêu cầu, hoàn thiện phương án sẵn sàng ứng phó khi cần thiết; thực hiện 

nghiêm việc khử trùng, tẩy độc theo đúng quy trình; hạn chế thấp nhất tử vong. 

Tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra, giám sát, đánh giá việc chỉ 

đạo và công tác chuẩn bị, sẵn sàng phòng chống dịch bệnh. Kịp thời thông tin diễn 

biến tình hình dịch bệnh, đưa ra các biện pháp phòng bệnh phù hợp như: Khuyến 

cáo hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính, mua 

và đeo khẩu trang y tế tại các nhà thuốc, quầy thuốc trên địa bàn, rửa tay thường 

xuyên bằng xà phòng, súc miệng nước muối,… 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5 quản lý chặt chẽ giá cả, chất lượng 

thuốc, vật tư, thiết bị y tế, đặc biệt là khẩu trang, không để tăng giá đột biến. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường công 

tác thông tin tuyên truyền về tình hình, các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.  

Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thoa và truyền thông huyện đăng tải các 

bản tin về tình hình dịch bệnh chính xác, kịp thời và các biện pháp để nâng cao 

nhận thức, ý thức và trách nhiệm cho người dân chủ động phòng, chống dịch, 

không hoang mang lo lắng. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Chỉ đạo cán bộ y tế trường học phối hợp với Trạm Y tế xã, thị trấn có kế 

hoạch cụ thể nhằm bảo đảm sức khỏe và thực hiện có hiệu quả các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh. Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe học sinh, giáo viên, cán 

bộ, nhân viên nhà trường; khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xay ra cần 

thông báo ngay cho Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã, thị trấn để khám, điều trị 

kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học. 

Chỉ đạo các các trường học tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao 

nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona đến học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà 

trường; tổ chức tuyên truyền cho học sinh ngay tại ngày học đầu tiên sau dịp nghỉ 

Tết Nguyên đán 2020 và vào các buổi tập trung toàn trường, buổi sinh hoạt lớp bảo 

đảm phù hợp với từng cấp học.  

Chỉ đạo các nhà trường đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; 

hướng dẫn học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường hạn chế tiếp xúc trực 

tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính và giữ khoảng cách khi tiếp 

xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc 

họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; khuyến khích học sinh 
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đeo khẩu trang (kể cả trong giờ học, trừ khi phát biểu); cần che miệng và mũi khi 

ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các 

dịch tiết đường hô hấp.  

6. Công an huyện 

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo về công tác quản lý xuất nhập cảnh.  

Thống kê cụ thể danh sách các công dân đang đi lao động, học tập tại Trung 

Quốc; cập nhật, báo cáo hàng ngày gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND 

và UBND huyện, điện thoại: 02053 830 018 hoặc qua gmail 

ubndhuyen.vanquan.ls@gmail.com).  

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

nghi ngờ mắc bệnh; chia sẻ các thông tin về hành khách nhập cảnh với ngành Y tế. 

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. 

7. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện 

Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của 

những người lao động, làm việc xuất phát, trở về từ Trung Quốc, đặc biệt là các 

vùng công bố dịch. Không tổ chức đưa lao động của Việt Nam sang Trung Quốc.  

8. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện 

Triển khai thực hiện tốt các khuyến cáo phòng, chống dịch cho các hành 

khách trên các phương tiện vận tải; xem xét thực hiện việc phòng bệnh trên các 

phương tiện vận tải hành khách. 

9. UBND các xã, thị trấn 

UBND các xã, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona do Chủ tịch UBND xã, thị trấn 

là Trưởng ban; phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên chỉ đạo 

thực hiện từng nhiệm vụ, theo dõi từng địa bàn.  

Tăng cường công tác tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân 

để mọi người đều hiểu rõ tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh, thông tin 

kịp thời, chính xác để không hoang mang, nhưng cũng không được chủ quan mà 

phải có ý thức, trách nhiệm tự dự phòng là chính; chủ động dự phòng cho bản thân, 

gia đình và cộng đồng. 

Sẵn sàng ứng phó với các tình huống để phòng chống dịch, hạn chế thấp 

nhất tử vong; bảo đảm cung cấp đủ phương tiện, vật tư, thuốc, trang thiết bị, kinh 

phí cho các hoạt động phòng, chống dịch; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 

huyện về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. 

Tạm dừng tổ chức khai mạc các lễ hội xuân, Ban Tổ chức các lễ hội không 

mời khách dự lễ hội, có các giải pháp hạn chế tập trung đông người. Kiểm soát 

chặt chẽ, không để cư dân đi lại thăm thân nhân dịp đầu năm mới. 

Thống kê danh sách công dân trên địa bàn học tập, lao động tại Trung Quốc 

(thống kê cụ thể tên, địa chỉ nơi cư trú, thời gian đi, địa điểm nơi học tập, lao 

mailto:ubndhuyen.vanquan.ls@gmail.com
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động) gửi về Công an huyện trước ngày 03/02/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND 

huyện trước ngày 04/02/2020. 

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn 

thể 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 toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Giao Trung tâm Y tế huyện chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

Công điện này; thực hiện chế độ báo cáo tình hình dịch kịp thời theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                               
- Như trên; 
- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- TT HU, TT HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                            

- Các CQ TV BCĐ theo QĐ 143/QĐ-UBND 

  ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND huyện; 
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT.                                              

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Mai Tú 
 


