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THÔNG BÁO 

Kết luận họp phòng, chống dịch bệnh  

viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) gây ra 
 

Trước tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra có diễn biến phức tạp. Ngày 04/02/2020, Ủy ban nhân dân huyện 

Na Hang tổ chức họp trực tuyến về triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra. 

Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Tô Viết Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện công tác 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra. 

Tham dự cuộc họp tại các điểm cầu có: Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện 

ủy; lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể, Trưởng trạm Y 

tế các xã, thị trấn; bí thư, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn huyện. 

Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Y tế Phó Trưởng ban Chỉ đạo, cơ quan 

Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và ý kiến thảo luận của các 

thành phần tham dự cuộc họp. 

Đồng chí Tô Viết Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Quyền Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện kết luận và chỉ đạo: 

Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút Corona gây ra trên địa bàn huyện là nhiệm vụ cấp bách cần sự chung tay, 

góp sức của tất cả các cấp, các ngành và hệ thống chính trị từ huyện, xã đến nhân 

dân từng thôn, bản, tổ dân phố. 

Với phương châm phòng hơn chống, “chống dịch như chống giặc”. Yêu cầu 

các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt 

các nội dung sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, Thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai nội dung các văn bản chỉ đạo 

của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra trên địa bàn huyện; phân 

công rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong việc phòng, chống dịch bệnh; 

sẵn sàng ứng phó với các tình huống về dịch bệnh xảy ra. Trong đó phòng bệnh là 

quan trọng, ưu tiên tăng cường công tác tuyên truyền cần làm tốt, sâu rộng, liên tục.  
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2. Phòng Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch) 

- Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa khu vực 
Yên hoa, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện triển khai các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh trên địa bàn huyện; rà soát nhu cầu các trang thiết bị y tế thiết yếu 
(khẩu trang, quần áo bảo hộ...) cần thiết tại các đơn vị y tế để đề xuất với Sở Y tế, 
Ủy ban nhân dân huyện đầu tư mua, mua sắm cụ thể; tham mưu phân công Thành 
viên Ban Chỉ đạo của huyện phụ trách tại cơ sở đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện. 

- Tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp tham mưu Ủy ban nhân dân 
huyện chỉnh sửa, bổ sung trình, ban hành kế hoạch, phương án phòng, chống dịch 
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra trên 
địa bàn huyện trong ngày 05/02/2020, trong đó: Cụ thể hóa phương châm 4 tại chỗ 
theo từng cấp một cách cụ thể, rõ ràng, dễ thực hiện. 

3. Công an huyện 

- Tiếp tục phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban 
nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác quản lý địa 
bàn, quản lý người nước ngoài đến thăm và làm việc, việt kiều về thăm thân đặc biệt 
là những đối với trường hợp đi lao động qua đường tiểu ngạch nghi từ Trung 
Quốc đã trở về và sắp trở về địa phương trong thời gian tới. 

- Phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 và các cơ quan, đơn vị liên quan 
kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh thuốc, dụng cụ y tế có hành vi “đầu cơ, tích 
trữ”, tăng giá không đúng quy định các mặt hàng y tế nhằm thu lợi cá nhân, xử lý 
nghiêm đối với những cơ sở vi phạm tùy vào mức độ. 

4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Chủ trì phối hợp với Công an huyện, các đơn vị y tế có phương án chuẩn bị 
xây dựng bệnh viện dã chiến cấp huyện khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức 
tạp (nếu xảy ra). 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận thuốc phun tiêu 
độc, khử trùng từ Sở Y tế để chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện phun tiêu 
độc, khử trùng toàn bộ cơ sở, vật chất tại các trường học trên địa bàn huyện hoàn 
thành trước ngày 09/02/2020. 

- Cho học sinh nghỉ học và tạm dừng các hoạt động Hội khỏe Phù đổng lần 
thứ VII năm 2020 đến hết ngày 09/02/2020 khi có chỉ đạo mới. 

- Sau đợt nghỉ học (sau 09/02/2020) tăng cường theo dõi, quản lý học sinh, 
giáo viên trong quá trình dạy và học tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, phụ huynh 
trong  cách phòng, tránh dịch bệnh. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao, Phòng Y tế 
tăng số lượng, thời lượng bản tin về diễn biến dịch bệnh và cách phòng, tránh viêm 
đường hô hấp cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn huyện đảm 
bảo đầy đủ, chính xác. 
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- Rà soát hệ thống loa phát thanh tại các thôn, bản, tổ dân phố tăng cường sử 

dụng các hình thức tuyên truyền đến các thôn, bản, tổ dân phố chưa có hệ thống 

loa phát thanh như: Phát tờ rơi, treo băng zôn... 

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Cân đối ngân sách tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí 

đảm bảo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh. Trước mắt tạm ứng ngân sách 

huyện để mua sắm cơ sở, vật tư, vật phẩm cơ bản theo quy định của ngành y tế để 

chống dịch. 

8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Truyền 

thông và Thể thao huyện tham mưu riêng về Kế hoạch, nội dung chi tiết tuyên 

truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút 

Corona gây ra trên địa bàn huyện. 

9. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn  

- Sớm hoàn thành việc Thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã; xây dựng kế hoạch 

phòng, chống dịch cụ thể tới từng thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn; chỉ đạo thành 

lập các đội phản ứng nhanh (từ 3 đến 5 người) tại các thôn, bản, tổ dân phố; đề 

xuất phương án phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại các nơi tập trung đông người. 

- Bố trí kinh phí cho Ban Chỉ đạo cấp xã thực hiện công tác phòng, chống 

dịch theo hướng dẫn của Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

- Kiểm soát chặt chẽ đối với những trường hợp nghi đi xuất khẩu lao động 

trái phép tại Trung Quốc trở về địa phương; tập trung vận động theo dõi, cách ly 

tại gia đình (đủ 14 ngày kể từ ngày về); hỗ trợ trang thiết bị phòng, chống dịch 

thiết yếu cho thôn, bản, tổ dân phố như: Khẩu trang, xà phòng diệt khuẩn...; thực 

hiện cách ly các đối tượng đi lao động, thăm thân từ vùng dịch về tại nhà, Trạm Y 

tế xã khi nhận thấy có các triệu trứng của bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút 

Corona gây ra, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Y tế và cơ sở y tế gần nhất 

theo đường dây nóng để có biện pháp xử lý kịp thời. 

Trên đây là thông báo kết luận của đồng chí Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn huyện. Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ 

đạo huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Q. Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ; 

- Chánh, Phó CVP HĐND và UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, CV. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Lương Quang Hải 
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