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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SA THẦY 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-UBND Sa Thầy, ngày     tháng      năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Về việc phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona 

 

Căn cứ Công văn số 275/UBND-KGVX ngày 01/02/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấpdo chủng mới của vi rút Corona gây ra; Kế hoạch 

số 226/KH-SYT ngày 25/01/2020 của Sở Y tế về việc đáp ứng bệnh viêm phổi 

cấp do chủng mới của vi rút Corona,Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình 

triển khai thực hiện cụ thể như sau: 

 1. Công tác chỉ đạo: 

 - UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các xã, ban hành kế 

hoạch, phương an phòng chống dịch bệnh, thành lập Ban Chỉ đạo, phân công 

nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo; thành lập Tổ xung kích phản ứng nhanh; Tổ 

tuyên truyền; xây dựng Kế hoạch kiểm tra tại các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn 

trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút Corona gây ra
1
. 

 - Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể 

thao Du lịch và Truyền thông, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền trên 

xe loa lưu động và hệ thống loa truyền thanh tại các xã, thị trấn, cổng thông tin 

điện tử huyện. 

 - Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức Thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế 

hoạch Phòng chống dịch bệnh, phân công thành viên Ban chỉ đạo, thành lập các 

đội xung kích phòng chống dịch bệnh, tổ chức họp triển khai các giải pháp 

phòng chống dịch bệnh. 
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Quyết định số 177/QĐ-UBND, ngày 03/02/2020 về việc thành lập Ban Chỉ đạo; Kế hoạch số 19/KH-UBND 

ngày 03/02/2020 về việc phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona; Công văn số 

189/UBND-TH ngày 05/02/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona 

gây ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020; Công văn số 

155/UBND-TH ngày 03/02/2020 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; Công văn số 144/UBND-TH ngày 30/01/2020 về việc phòng chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Công văn 177/UBND-TH, ngày 

04/02/2020; Quyết định số 178/QĐ-BCĐ, ngày 04/02/2020 về việc phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra; Quyết định số 197/QĐ-BCĐ, 

ngày 05/02/2020 về việc thành lập Tổ tuyên truyền; Quyết định số 195/QĐ-UBND, ngày 05/02/2020 về việc 

thành lập đoàn kiểm tra; xây dựng phương án phòng chóng bệnh; kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống dịch. 

 



2 

 

 - Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản 

lý, giám sát công tác tạm trú, tạm vắng; theo dõi, lập danh sách quản lý các 

trường hợp người nước ngoài đến địa phương, lao đôṇg người nước ngoài  làm 

việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn, người dân về quê ăn tết, học 

sinh, sinh viên ở các vùng có dịch hoặc đi qua những địa bàn có dịch trở về địa 

phương. 

 - Chỉ đạo Trung tâm y tế huyện xây dựng kế hoạch chi tiết về các tình 

huống phòng chống bệnh trên địa bàn. 

 - Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin về tình hình phòng 

chống dịch bệnh do nCov tại Trung tâm Y tế huyện (cơ quan thường trực Ban 

Chỉ đạo). 

2. Công tác tổ chức tuyên truyền: 

- Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thông phối hợp Trung 

tâm Y tế huyện với cung cấp các thông điệp phòng chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp do chủng virus Corona mới (nCoV) để phát trên các đài truyền thanh; kết 

quả: đã thực hiện 05 tin
(2)

, bài và 02 chuyên mục liên quan đến công tác phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra 

trên hệ thống truyền thanh huyện
(3)

 và 11 trạm truyền thanh xã, thị trấn. Đồng 

thời đã biên dịch ra tiếng Giarai và phát sóng rộng rãi; phát trực tiếp trên màn 

hình Tivi tại khoa Khám bệnh. 

- Trạm Y tế các xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 

truyền thông các thông điệp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do 

chủng virus Corona mới (nCoV) tuyên truyền bằng xe loa, tuyên truyền trực tiếp 

qua các lần khám bệnh tại trạm. 

- Đăng tải thông tin, văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng virus Corona mới (nCoV) trên trang 

Thông tin điện tử của huyện. 

- Tổ tuyên truyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền và biên soạn tài liệu 

tuyên truyền bằng tiếng phổ thông và tiếng DTTS tại chổ. 

 3. Kết quả thực hiện:  

 - UBND huyện tổ chức họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh mở rộng 

triển khai kế hoạch và giao nhiệm vụ các cơ quan trong công tác phòng chống 

dịch. 

                                      
2
 Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây 

ra;UBND huyện Sa Thầy dự họp trực tuyến với tỉnh Kon Tum triển khai các biện pháp phòng, chốngdịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona; Huyện Sa Thầy chủ động triển khai các giải pháp phòng, 

chống dịch bệnh viêm phổi cấp nCoV; Toàn tỉnh có 10 cơ sở tiếp nhận, điều trị người bệnh nghi nhiễm nCoV; 

Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch viêm phổi cấp nCoV. 
3
 Chuyên mục sức khỏe và đời sống: Triệu chứng nhiễm virus corona và cách phòng tránh; những khuyến cáo 

của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp nCoV. 
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 - Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, chiều ngày 03/02/2020 các 

trường học trên địa bàn huyện đã cho học sinh nghỉ học, thực hiện công tác dọn 

vệ sinh các trường học. Hiện tại 100% cơ sở trường học tổ chức triển khai dọn 

vệ sinh trường, lớp học. 

- Có 11/11 xã thị trấn đã thành lập ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch 

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

gây ra. 

 - Trung tâm Y tế huyện đã xây dựng kế hoạch phun hóa chất khử trùng 

tiêu động tại nơi công cộng, trường học, cơ quan đơn vị, khu dân cư đông người; 

kết quả tổ chức phun tại 04 đơn vị. 

 - Các xã, thị trấn tổ chức họp triển khai đến các Thôn, Làng. 

 - Tổ chức phát động dọn vệ sinh tại các cơ quan, đơn vị khu dân cư, thôn 

làng. 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông cho cán bộ, công chức, viên chức 

người lao động và nhân dân trên địa bàn nâng cao hiểu biết và cách phòng tránh 

dịch bệnh. 

- Tại Trung tâm Y tế huyện đã bố trí khu vực phân loại, tiếp nhận, nơi 

khám, chữa bệnh cho những người bệnh có các triệu chứng sốt, ho nghi ngờ 

bệnh viêm hô hấp cấp tại Khoa Khám bệnh - Trung tâm Y tế huyện. Bố trí khu 

vực tiếp nhận, điều trị tạm thời, chờ lấy mẫu xét nghiệm nếu có bệnh nhân để 

gửi lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo quy định tại Khoa Truyền Nhiễm 

- Trung tâm Y tế huyện. 

- Rà soát thực tế và dự trù, cung cấp đủ cơ số thuốc, vật tư, khẩu trang, 

bảo hộ lao động cho các khoa, phòng Trung tâm Y tế huyện, các Trạm Y tế cấp 

xã trong điều trị và phòng chống dịch bệnh nCoV. 

- Dự trù, chuẩn bị các dung dịch, hóa chất sát khuẩn cơ sở y tế, cloramin 

B  và đang tiến hành phun hóa chất khử khuẩn tại các đơn vị trường học, chợ, 

các cơ quan, ban ngành, các nơi diễn ra hội họp đông người trên địa bàn huyện. 

- Duy trì trực đường dây nóng 24/24h. 

- UBND huyện tạm ứng kinh phí dự phòng 51 triệu đồng thực hiện công 

tác phòng chống dịch trên địa bàn. 

4. Tình hình trang thiết bị cho công tác chống dịch (Có phụ lục trang 

thiết bị kèm theo) 

5. Đề xuất, kiến nghị 

Kính đề nghị Sở Y tế quan tâm hỗ trợ trang thiết bị trong công tác phòng 

chống dịch bệnh (theo phụ lục kèm theo). 
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 Trên đây là báo cáo công phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới 

của vi rút Corona gây ra trên địa bàn huyện. 

 

Nơi nhận:                                                           
- Đoàn kiểm tra; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Lưu VT – LTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Y Sâm 
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