
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SA THẦY 

 

Số:        /UBND-TH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sa Thầy, ngày    tháng     năm 2020 

V/ v tăng cường các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona gây ra 

 

 

 

  Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 275/UBND-KGVX ngày 01/02/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum và Công văn số 231/SYT-NVY, ngày 30/01/2020 của Sở 

Y tế tỉnh Kon Tum 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; Nhằm tăng cường các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu 

cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung và khẩn 

trương triển khai các nội dung sau:  

1. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện: 

- Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca bệnh xâm nhập vào huyện; đẩy 

mạnh các biện pháp kiểm soát soát dịch bệnh, có biện pháp kịp thời phát hiện, cách 

ly các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh (đặc biệt chú ý các đối tượng có nguy cơ cao 

như công dân, người lao động, hành khách đi du lịch có tiếp xúc với vùng dịch).  

- Chủ động ứng phó, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân khi có yêu cầu. Khi phát 

hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, cần được cách ly và áp dụng kịp thời các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nhằm hạn chế sự lây lan của bệnh ra 

cộng đồng. Quản lý chặt chẽ các trường hợp bệnh, phòng chống nhiễm khuẩn tại 

các cơ sở y tế, không để xảy ra các trường hợp người bệnh và cán bộ y tế lây 

nhiễm dịch bệnh này. 

- Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị đầy đủ nhân lực, kinh phí, thuốc, trang 

thiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất…cho công tác tiếp nhận, cấp cứu, điều trị 

bệnh nhân và đáp ứng các tình huống dịch bệnh. 

 - Thông tin kịp thời diễn biến tình hình dịch, đưa ra các khuyến cáo về các 

biện pháp phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch. Đẩy mạnh công tác truyền 

thông, tuyên truyền cho người dân về dịch bệnh và khuyến cáo người dân thực 

hiện các nguyên tác phòng bệnh theo khuyến cáo Bộ Y tế. 

KHẨN 



 - Phòng Y tế chủ trì phối hợp Trung tâm Y tế huyện tham mưu UBND 

huyện xây dựng và ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, hoàn 

thành trong ngày 03/02/2020. 

 2. Phòng Văn hóa Thông tin:  

- Tổ chức thực hiện đảm bảo các hội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tại Công điện số 389/CĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 01 

năm 2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona gây ra.  

- Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, 

phổ biến về dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên các phương tiện 

thông tin địa chúng để người dân tích cực, chủ động thực hiện phòng chống dịch 

bệnh, đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị khi vừa có dấu hiệu mắc bệnh; việc 

thông tin đảm bảo chính xác, kịp thời, không gây hoang mang, lo lắng trong cộng 

đồng.  

 3. Công an huyện:  

 - Đảm bảo an ninh cho việc cách ly y tế bắt buộc các trường hợp mắc bệnh, 

nghi ngờ mắc bệnh. 

 - 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. 

 4. Đồn Biên phòng 705, 707, Ban Chỉ huy Quân sự huyện: 

 - Phối hợp với ngành y tế thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt 

chẽ khách nhập cảnh, thăm thân trên địa bàn, cung cấp các thông tin về khách nhập 

cảnh với ngành y tế. 

 - Cấm người qua lại tại các đường mòn, lối mở và kiểm soát chặt chẽ khách 

qua thăm thân trên địa bàn. 

 5. Phòng Giáo dục và đào tạo huyện: 

 - Phối hợp với ngành y tế, các ngành liên quan triển khai thực hiện tốt các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

 6. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện:  

 Phối hợp các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử 

lý kịp thời việc đầu cơ, găm hàng, tăng giá các loại khẩu trang, vật tư, trang thiết bị 

y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. 

 7. Phòng Tài chính kế hoạch huyện: Tham mưu UBND huyện xem xét, 

cân đối, sổ sung kinh phí kịp thời để triển khai các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh trên địa bàn. 

 8. Các cơ quan, đơn vị: Theo chức năng, nhiệm vụ, tích cực phối hợp và 

tham gia cùng ngành Y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. 

 9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 



 - Phối hợp Trạm Y tế tại các xã, thị trấn xây dựng và ban hành Kế hoạch 

phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân nâng cao cảnh giác, phát 

hiện sớm các ca bệnh xâm nhập vào địa bàn; kịp thời báo cáo cơ sở y tế gần nhất 

để có biện pháp cách ly, điều trị kịp thời. 

 - Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền cho người dân về bệnh 

nCoV và việc thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.  

 10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể 

chính trị - xã hội: Phối hợp với ngành Y tế và UBND các xã, thị trấn trong công 

tác phòng chống dịch bệnh; đặc biệt là việc vận động đoàn viên, hội viên tích cực 

vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong công 

tác phòng chống dịch bệnh. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khẩn trương 

triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện; 

- Như trên (t/h); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sâm 
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