ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NA HANG
Số:
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Na Hang, ngày 03 tháng 02 năm 2020

/BC-UBND

BÁO CÁO

Nhanh công tác phòng, chống dịch, bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra (ngày 02/02/2020)
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Căn cứ Văn bản số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số
06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện
pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch, bệnh viêm đường
hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;
Căn cứ Công điện khẩn số 01/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch, bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
Văn bản số 1238-CV/HU ngày 31/01/2020 của Huyện ủy Na Hang về công tác
phòng, chống dịch, bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra,
Ủy ban nhân dân huyện báo cáo nhanh tình hình triển khai công tác phòng,
chống dịch, bệnh trên địa bàn huyện như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

Trước tình hình dịch, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
Corona gây ra có diễn biến phức tạp, 16 giờ ngày 31/01/2020 Ủy ban nhân dân
huyện đã triệu tập cuộc họp đột xuất bàn các giải pháp phòng, chống dịch bệnh
nCoV. Tham dự cuộc họp có các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban
Tuyên giáo Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện. Đồng thời,
ngay sau đó Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo:
- Văn bản số 41/UBND-VX ngày 01/02//2020 về công tác phòng chống
dịch, bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Corona gây ra;
- Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 01/02/2020 về thành lập Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chưng mới của virut Corona
gây ra trên địa bàn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.
II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI PHÒNG, CHỐNG DỊCH, BỆNH

1. Công tác thông tin, tuyên truyền
Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với
Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện tăng cường công tác thông tin,
tuyên truyền đầy đủ, chính xác về phòng, chống dịch, bệnh trên các phương tiện
thông tin đại chúng, kết quả:
- Truyền tải 03 bản tin, trong đó: 02 bản tin trên hệ thống truyền thanh của
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huyện; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh ban hành 01 bản tin.
2. Công tác nắm tình hình người nước ngoài, việt kiều đến địa bàn và
người lao động tại Trung Quốc trở về địa phương
Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Công an huyện 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, số lao động qua đường tiểu ngạch làm việc tại
Trung Quốc trở về địa phương, kết quả rà soát như sau:
2.1. Đối với người nước ngoài vào địa bàn: Có 10 người.
Trong đó:
- 01 người đến từ Pháp.
- 02 người đến từ Slovakia.
- 07 người đến từ Trung Quốc.
(có biểu số 01 chi tiết kèm theo)
2.2. Đối với việt kiều về địa phương thực hiện thăm thân: Có 03 người.
Trong đó:
- 01 người từ Copenhaghen - Đan Mạch.
- 01 người từ Đức.
- 01 người từ Trung Quốc.
(có biểu số 02 chi tiết kèm theo)
2.3. Đối với lao động nghi qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc nay trở về
địa phương: Có 142 người, trong đó:
- Tại xã Thượng Giáp 44 người.
- Tại xã Thượng Nông 03 người.
- Tại xã Yên Hoa 62 người.
- Tại xã Sinh Long 33 người.
Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã nắm bắt tình hình
đối với các đối tượng nêu trên (hiện nay chưa phát hiện người bị nhiễm và có những
triệu chứng bệnh nCov gây ra).
3. Công tác chuẩn bị phòng, chống dịch, bệnh
Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Y tế huyện chủ trì phối hợp với các
đơn vị y tế trên địa bàn và các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
chuẩn bị công tác phòng, chống dịch, bệnh sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh xảy
ra, kết quả:
3.1. Tại Trung tâm Y tế huyện.
Đã xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV
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gây ra. Trong đó, thành lập 02 đội cấp cứu lưu động (phản ứng nhanh).
Xây dựng khu cách ly với 04 phòng và 8 gường bệnh; 01 phòng với 01 bàn
khám, 01 máy thở và chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ cho
công tác phòng, chống dịch, bệnh.
3.2. Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa.
Xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây
ra. Trong đó, thành lập 01 đội cấp cứu lưu động (phản ứng nhanh).
Xây dựng khu cách ly với 02 phòng và 4 gường bệnh; 01 phòng với 01 bàn
khám, 01 máy thở và chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ cho
công tác phòng chống dịch bệnh.
3.3. Các trạm y tế xã: Thành lập cách ly với 01 phòng 02 gường bệnh và đang
lập danh sách các đối tượng đi lao động hoặc đi từ Trung Quốc và từ vùng có dịch
trở về địa bàn từ ngày 15/01/2020 đến nay để theo dõi sức khỏe.
4. Tình hình nắm, phát hiện phòng, chống dịch bệnh.
Vào hồi 10 giờ, ngày 02/02/2020 đối tượng có tên là Nguyễn Thị Phấn lấy
chồng tại huyện Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc nhưng không đăng ký
kết hôn đã bị cơ quan chức năng Trung Quốc trả về nước (từ ngày ngày 31/1/2020
đến ngày 01/01/2020 lưu trú tại khách sạn Việt Cường, thị trấn Na Hang). Hiên
nay, Trung tâm Y tế huyện đã mời đối tượng về kiểm tra y tế và bố trí ở tại khu
vực cách ly để theo dõi. Hiện nay đối tượng khỏe mạnh không phát hiện có các
triệu chứng viêm đường hô hấp cấp do nCoV; đối với những đối tượng khác nghi
đi xuất khẩu lao động sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch trở về địa phương
đang tiếp tục được theo dõi.
Trên đây là báo cáo nhanh đến ngày 02/02/2020 về công tác phòng, chống
dịch, bệnh do nCoV gây ra trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang
trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Q. CHỦ TỊCH

- Như kính gửi (báo cáo);
- Sở Y tế;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Q. Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Chánh, PCVP HĐND&UBND huyện;
- Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Na Hang;
- Bệnh viện Đa Khoa khu vực Yên Hoa;
- Công an huyện;
- Trung tâm Văn hóa, TT và TT huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, CV.

Tô Viết Hiệp
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