
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 81/UBND-VP    Văn Quan, ngày 30 tháng 01 năm 2020 

V/ v phòng chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona gây ra 

 

Kính gửi:  

 

                                  

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 24/01/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona gây ra.  

Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên địa bàn huyện, Chủ 

tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Trung tâm Y tế huyện huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo quyết 

liệt các biện pháp để kịp thời phát hiện, khoanh vùng và xử ly triệt để ngay khi 

dịch bệnh mới xâm nhập; chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly, các vật tư trang thiết bị, 

cơ số thuốc, trang phục phòng hộ cho nhân viên y tế để đáp ứng công tác tiếp nhận, 

thu dung, cách ly và điều trị bệnh nhân; xây dựng các tình huống, kịch bản theo 

từng cấp độ phát sinh dịch bệnh. Tổ chức thường trực chống dịch theo quy định 

của Bộ Y tế. 

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

thông huyện phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tăng cường cung cấp thông tin, đẩy 

mạnh thông tin tuyên truyền và khuyến cáo Nhân dân về các biện pháp phòng 

chống dịch, không nên đến các khu vực đang có dịch khi không cần thiết.  

 3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ động chuẩn bị kinh phí bảo đảm 

phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. 

4. UBND các xã, thị trấn kiện toàn lại tổ chức và tăng cường hoạt động của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người của cấp xã; Ban Chỉ 

đạo cấp xã ban hành Kế hoạch phòng chống dịch và tổ chức triển khai thực hiện.  

5. Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác phối 

kết hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh; thực hiện chế độ báo cáo tình 

hình dịch kịp thời, đầy đủ theo quy định và đề nghị cấp trên có ý kiến chỉ đạo và hỗ 

trợ phòng chống dịch khi cần thiết. 



 2 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Sở Y tế; 
- CT, các PCT UBND huyện;  

- CVP, PCVP HĐND & UBND huyện; 

- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 

 


