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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:        /KH-UBND       Sa Thầy, ngày     tháng      năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

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

 

Căn cứ 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 xây dựng kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp 

do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện Sa Thầy, như sau:  

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH  

Ngày 01/02/2020 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết 

định số 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona gây ra. Trong quyết định nêu rõ Tính chất, mức độ nguy hiểm 

của dịch: Bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ khẩn cấp toàn cầu. 

Đường lây: Lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người. 

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 12 giờ 

00, ngày 02/02/2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi 

rút corona (nCoV) trên thế giới cụ thể như sau: Tổng số trường hợp mắc: 14.556 ,  

trong đó tại lục địa Trung Quốc: 14.380; Tổng số trường hợp tử vong: 305, trong 

đó tại lục địa Trung Quốc: 304, tại Philippine: 01; Tổng số trường hợp mắc bên 

ngoài lục địa Trung Quốc (các quốc gia, vùng lãnh thổ khác): 176 (Trong đó ở Việt 

Nam 7 trường hợp mắc). 

II. MỤC TIÊU 

Phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do nCoV, xử lý kịp thời không để 

dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong.  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH  

1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra 

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng chống dịch 

bệnh, giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch tại các địa phương, đơn vị. 

- Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và 

mới nổi. Duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp. 

- Báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều 

hành của Ủy ban nhân dân huyện. 

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công tác giám sát, sẵn sàng 

thu dung, điều trị, xử lý ổ dịch tại các địa phương. 

2. Công tác truyền thông 
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- Kịp thời cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng 

xã hội về tình hình dịch bệnh trên thế giới và nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh 

Kon Tum, các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh để người dân không hoang mang 

lo lắng và phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh. 

- Xây dựng các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh tại 

các cơ sở điều trị và cộng đồng. 

- Truyền tải các thông điệp, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh tới các Đoàn 

Du lịch, người lao động tới các vùng có dịch; chủ động liên hệ với các đơn vị y tế khi 

cần thiết. 

- Theo dõi và quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh để có biện pháp xử lý, 

cung cấp thông tin kịp thời, phù hợp. 

3. Công tác giám sát, dự phòng 

- Tăng cường giám sát các trường hợp viêm phổi nặng do vi rút (SVP) tại các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

- Thường xuyên tổ chức đánh giá nguy cơ để đề xuất các biện pháp ứng phó 

phù hợp. 

- Duy trì hoạt động của Đội đáp ứng nhanh (RRT) tuyến huyện, Đội cấp cứu 

lưu động; tổ chức thường trực phòng chống dịch tại các đơn vị y tế.  

- Đảm bảo có sẵn quy trình phòng chống lây nhiễm tại các cơ sở y tế và sử 

dụng trang phục phòng hộ, đảm bảo có đủ số lượng trang phục phòng hộ, dung dịch 

sát khuẩn, các trang thiết bị thiết yếu, thuốc cho cán bộ y tế tham gia giám sát, phòng 

chống dịch. 

- Thường xuyên rà soát, cập nhật các hướng dẫn kỹ thuật về giám sát, dự 

phòng xử lý ổ dịch theo tình hình dịch. 

- Tổ chức tập huấn cho các cán bộ tham gia công tác phòng chống dịch cập 

nhật về các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật trong giám sát, phòng chống dịch. 

4. Công tác điều trị 

- Thực hiện giám sát chặt chẽ các trường hợp viêm phổi nặng, đặc biệt các 

trường hợp có tiền sử đi đến từ vùng có ổ dịch nCoV. 

- Các cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, khu vực cách ly, 

giường bệnh; sẵn sàng tổ chức tốt việc thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân khi 

phát hiện. 

- Thiết lập khu vực cách ly riêng để khám và điều trị các trường hợp nghi 

ngờ mắc bệnh không được để lây nhiễm nhiễm trong bệnh viện. 

- Thực hiện nghiêm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây 

nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

5. Công tác hậu cần 

Rà soát, chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, thuốc điều trị, thuốc 

kháng vi rút, vật tư sẵn sàng phục vụ công tác giám sát, xử lý ổ dịch, thu dung, cấp 
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cứu, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân, xây dựng kế hoạch bổ sung và trình các cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHUNG 

1. Tổ chức, chỉ đạo 

- Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp huyện chỉ 

đạo các hoạt động phòng chống dịch theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi của Bộ Y tế. Tổ chức kiểm tra, chỉ đạo giám sát việc 

thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương. 

- Tổ chức thực hiện công tác truyền thông nguy cơ phòng chống dịch bệnh tại 

địa phương. 

- Trung tâm Y tế huyện tăng cường giám sát, phát hiện sớm, sẵn sàng thu dung, 

điều trị bệnh nhân; tăng cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp 

phòng chống cho người dân. 

- Trung tâm Y tế huyện thực hiện giám sát các trường hợp bệnh trên địa bàn. 

2. Xây dựng kế hoạch, đầu tư tài chính 

Phòng Y tế tổng hợp nhu cầu kinh phí bổ sung của các đơn vị dự phòng, điều 

trị, truyền thông trong huyện gửi Phòng Tài chính Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân 

dân huyện. 

3. Chuyên môn kỹ thuật 

3.1. Các giải pháp giảm mắc 

- Tăng cường năng lực giám sát, điều tra, lấy mẫu bệnh phẩm nhanh, tổ chức 

cách ly, xử trí ban đầu, thu dung, điều trị kịp thời đúng quy định các trường hợp viêm 

phổi cấp, các trường hợp mắc bệnh. 

- Nắm chắc thông tin tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước và trong 

tỉnh, đẩy mạnh việc kiểm soát dịch bệnh tại Trung tâm y tế và cộng đồng. 

- Thường xuyên cập nhật hướng dẫn giám sát, phòng chống dịch viêm phổi cấp 

do nCoV; thực hiện điều tra dịch tễ trường hợp bệnh, điều tra người tiếp xúc và nguồn 

lây truyền để có kế hoạch, biện pháp phòng chống thích hợp. 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng hộ cá nhân cho các cán bộ y tế 

trong việc khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân để tránh lây nhiễm từ các bệnh nhân. 

- Duy trì hoạt động của RRT tuyến huyện. Tổ chức chống dịch 24/24 giờ trong 

thời gian có dịch. 

- Thành lập các Đoàn công tác kiểm tra việc sẵn sàng phòng chống dịch bệnh 

tại các địa phương trước, trong và sau thời gian xảy ra dịch. 

- Dự trữ kinh phí, hóa chất, thuốc, trang thiết bị y tế kịp thời cho Trung tâm Y 

tế huyện triển khai các biện pháp chống dịch. 

3.2. Các giải pháp giảm tử vong 

- Có kế hoạch mở rộng cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân theo từng tình huống 

dịch để tránh hiện tượng quá tải. 
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- Thực hiện nghiêm ngặt việc phân luồng khám bệnh, cách ly điều trị, thực hiện 

triệt để công tác chống nhiễm khuẩn, lây nhiễm chéo tại Trung tâm y tế huyện. 

- Cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm phổi cấp do nCoV. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở khám chữa bệnh trong công tác 

chuẩn bị phòng chống dịch. 

4. Truyền thông, giáo dục sức khỏe 

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, cung cấp thông tin về 

tình hình dịch bệnh và biện pháp phòng chống dịch bệnh cho người dân để người dân 

không hoang mang và chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và 

cộng đồng như áp dụng các biện pháp bảo vệ, tăng cường vệ sinh cá nhân, hạn chế 

đến vùng có dịch. 

- Tuyên truyền đến các đối tượng nguy cơ lây nhiễm từ người ở vùng có dịch ra 

vào địa bàn. 

- Huy động các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tham gia công tác tuyên truyền phòng 

chống dịch bệnh. 

- Thực hiện phối hợp các cơ quan liên quan trong việc quản lý tin đồn liên quan 

đến tình hình dịch bệnh để xử lý kịp thời, chính xác, định hướng dư luận về tình hình 

dịch bệnh và các biện pháp phòng chống. 

5. Phối hợp liên ngành 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai các 

biện pháp phòng chống dịch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. 

- Huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể trong việc vận động nhân 

dân triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. 

- Thành lập các Đoàn liên ngành kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại 

các địa phương. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện 

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

huyện: tuyên truyền về tình hình diễn biến bệnh, nguy cơ lây lan để người dân nêu 

cao tinh thần cảnh giác và các giải pháp phòng chống dịch bệnh. 

- Tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện, Ban chỉ đạo nội dung về tăng cường 

các hoạt động phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do nCoV tại địa bàn; tăng cường 

hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch; thống nhất các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và mới 

nổi của tỉnh Kon Tum.  

- Tham mưu việc công bố dịch khi có dịch xảy ra và đủ điều kiện công bố dịch 

Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm. 

2. Trung tâm Y tế huyện (cơ quan Thường trực tham mưu Ban Chỉ 

đạo): 
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- Xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện công tác phòng, chống 

dịch bệnh. 

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo, phân công 

phụ trách địa bàn; tổ chức phun hóa chất, tiêu độc khử trùng tiêu độc tại các nơi 

công cộng, Trung tâm thương mại dịch vụ, cơ quan, trường học, nơi có đông dân 

cư và xung quanh những nơi lân cận có phát hiện bệnh. 

- Giám sát chặt chẽ phát hiện sớm ca mắc bệnh đầu tiên tại thôn, làng, tổ dân 

phố, xã, phường, thị trấn, hộ gia đình để khoanh vùng và xử lý kịp thời. Báo cáo 

kịp thời diễn biến tình hình dịch theo quy định. 

- Triển khai hoạt động xử lý triệt để ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh; vệ sinh môi trường thôn làng, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng; 

khuyến cáo người dân không tập trung đông người. 

- Thực hiện nghiêm việc cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm 

chéo và thực hiện các biện pháp phòng hộ cho cán bộ y tế. 

- Xây dựng kế hoạch thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân và duy trì hoạt 

động thường xuyên của đơn vị khi có dịch.  

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện 

cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân. 

- Tập huấn phác đồ cấp cứu, điều trị, hướng dẫn các Trạm Y tế xã, thị trấn 

và phòng khám tư nhân trên địa bàn. 

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trong công tác 

thông tin, báo cáo ca bệnh truyền nhiễm đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định. 

- Tổ chức điều tra, giám sát, phát hiện cách ly, xử lý kịp thời không để dịch 

lây lan. 

- Tổ chức cấp cứu ban đầu và điều trị bệnh nhân khi mắc bệnh. Theo dõi, 

giám sát các trường hợp điều trị tại nhà. 

- Thành lập Đội chống dịch gồm cán bộ y tế, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ 

và các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn để triển khai các biện pháp phòng chống tại 

hộ gia đình. 

- Tham mưu Kế hoạch kiểm tra công tác triển khai, phòng, chống dịch bệnh 

ở các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 - Chỉ đạo các trường học triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến 

thức và phòng chống bệnh do nCoV cho giáo viên và học sinh; thông báo kịp thời 

cho cơ quan y tế các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do nCoV xảy ra trong trường 

học. 

 - Khi có thông báo của ngành Y tế, cần chỉ đạo các trường học triển khai 

thực hiện theo các tình huống dịch cho học sinh tại vùng có dịch tạm thời nghỉ học 

đến khi bệnh do nCoV trên địa bàn ổn định. 
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 4. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 

 - Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện tham mưu Uỷ ban nhân 

dân huyện bố trí kinh phí đảm bảo hậu cần, vật tư, trang thiết bị, thuốc, hóa chất và 

các nhu cầu khác trong tình huống có dịch xảy ra. 

 - Tăng cường công tác vệ sinh trường, lớp; hướng dẫn học sinh vệ sinh cá 

nhân, rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang; phối hợp với ngành y tế trong vấn đề 

phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại các trường. 

 - Ngoài nguồn kinh phí thường xuyên sử dụng cho phòng chống dịch bệnh, 

khi bệnh do nCoV xảy ra trên địa bàn, cần có cơ chế tài chính hỗ trợ khẩn cấp cho 

công tác phòng chống dịch bệnh trình Ủy ban nhân dân huyện. 

 5. Phòng Văn hóa Thông tin 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng 

chống bệnh do nCoV trên địa bàn, nhất là trên hệ thống loa truyền thông các xã, thị 

trấn. 

- Chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị soạn thảo tài liệu tuyên truyền bằng tiếng 

phổ thông và tiếng dân tộc thiểu số tại chỗ để cung cấp cho các xã, thị trấn, các cơ 

quan đơn vị. 

6. Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và truyền thông 

- Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện và các cơ quan liên quan 

tổ chức hoạt động tuyên truyền bệnh do nCoV bằng nhiều hình thức, trên nhiều 

phương tiện truyền thông. 

- Bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc phục vụ suốt trong các tình huống có 

dịch xảy ra. 

7. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện:  

- Chủ trì và phối hợp với ban, ngành có liên quan xây dựng phương án, tổ 

chức hệ thống lưu động phân phối, mua bán hàng hóa như nhu yếu phẩm, lương 

thực, thực phẩm trong tình huống có bệnh do nCoV xảy ra. 

- Chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị hướng dẫn các chủ phương tiện lưu trú 

trên địa bàn huyện về phòng chống dịch bệnh và phát khẩu trang miễn phí cho 

hành khách. 

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện trong hướng dẫn công tác 

xử lý vệ sinh môi trường trong vùng có dịch. 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hướng dẫn và giám sát việc xử lý môi trường 

các khu vực chôn cất người tử vong do nCoV tại địa phương. 

9. Công an huyện:  

- Chỉ đạo thực hiện việc ổn định an ninh trật tự khi có trường hợp mắc bệnh 

do nCoV xảy ra. 

- Bố trí lực lượng và chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác 

quản lý chặt chẽ tạm trú, tạm vắng trên địa bàn, đặc biệt là quan tâm những người 
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đến từ vùng có dịch, người nước ngoài đến địa bàn để phối hợp với ngành y tế 

trong việc giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn.  

10. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

- Xây dựng kế hoạch của ngành trong việc tham gia phòng chống dịch bệnh 

và hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu trong công tác phòng chống bệnh do nCoV, 

xử lý ổ dịch. 

- Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện xây dựng phương án kết 

hợp quân dân y trong các tình huống xảy ra dịch. 

11. Phòng Lao động Thương binh xã hội: 

- Phối hợp UBND các xã, thị trấn nắm số lao động trên địa bàn đi xuất khẩu 

lao động các nước để có biện pháp quản lý số lao động khi trở về địa phương. 

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quôc Việt Nam huyện, Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện 

- Tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân 

dân trên địa bàn về tình hình diễn biến bệnh, nguy cơ lây lan để nêu cao tinh thần 

cảnh giác và các giải pháp phòng chống dịch bệnh; mỗi cán bộ, công chức và 

người lao động là một tuyên truyền viên trong công tác phòng chống dịch bệnh, vệ 

sinh môi trường trong cộng đồng và khu dân cư. Mỗi cán bộ, Đảng viên vận động 

người dân dọn vệ sinh khu vực sống 200m. 

- Đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường tại cơ quan, đơn vị và xung quanh 

khu dân cư để đảm bảo môi trường, tạo ánh sáng mặt trời hạn chế không để các 

loại vi khuẩn sinh sống gây bệnh. 

- Tại các cơ quan, đơn vị, nơi công cộng trang bị chậu rửa và xà phòng sát 

khuẩn. 

- Hạn chế không để tụ tập đông người, dùng khẩu trang để tránh lây nhiễm 

bệnh. 

- Vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn 

khi dịch bệnh xảy ra. 

- Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện và các ngành khác vận 

động các thành viên và những người tình nguyện tham gia công tác phòng chống 

bệnh do nCoV.  

13. Đề nghị các Đồn Biên phòng 705, 707: 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vấn đề tạm trú, tạm vắng trên địa 

bàn biên giới, cấm người qua lại tại các đường mòn, lối mở tự phát (nếu có) và 

kiểm soát chặt chẽ việc thăm thân trên địa bàn các xã biên giới. 

- Phối hợp với ngành y tế thực hiện việc cung cấp các thông tin về người 

nhập cảnh hoặc thăm thân (nếu có). 

14. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, phân công phụ trách địa bàn, 

xây dựng Kế hoạch cụ thể về phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. 
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- Củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động của đội xung kích phòng chống 

dịch ở cơ sở gồm các cán bộ y tế, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Chữ 

thập đỏ,... để triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại các hộ gia đình. 

- Phối hợp với ngành y tế trong công tác tuyên truyền, vận động người dân 

vệ sinh môi trường, cách phòng chống dịch bệnh, hạn chế tụ tập đông người trong 

cộng đồng. 

- Phối hợp với ngành y tế và Công an trong việc quản lý tạm trú, tạm vắng; 

giám sát người ra, người vào trên địa bàn, đặc biệt quản lý, theo dõi người về quê 

ăn tết, các cháu học sinh, sinh viên từ các địa phương khác về địa phương; nắm 

chắc người nước ngoài đặc biệt người Trung Quốc lưu trú trên địa bàn, báo cáo các 

ngành chức năng để biết. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và triển khai các hoạt 

động phòng chống bệnh do nCoV trên địa bàn; tăng cường hoạt động truyền thông 

phòng chống bệnh do nCoV trên địa bàn. 

- Cử cán bộ theo dõi, nắm tình hình về sức khỏe trong nhân dân và kiểm soát 

chặt chẽ người ra vào địa bàn từ nơi có dịch. 

Kế hoạch này sẽ được cập nhật và điều chỉnh thường xuyên, kịp thời để phù 

hợp với diễn biến của tình hình dịch cũng như quá trình triển khai công tác phòng 

chống dịch trên thực tế./. 

 

Nơi nhận:                                                                             
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo HU; 
- Các CQ, đơn vị; các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

                                   

 

 

Nguyễn Ngọc Sâm 
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