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CÔNG ĐIỆN 

Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp  

do chủng mới của vi rút Corona gây ra 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Điện: 

 

- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành cấp huyện; 

 - Chủ tịch UBND các xã. 
            

Kỳ Anh là địa bàn gần khu công nghiệp Formosa với số lượng người Trung 

Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc... tới sinh sống và làm việc hằng năm tăng cao. Trong 

tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra 

đang diễn biến phức tạp. Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do virut Corona gây ra theo tinh thần chỉ đạo tại Công điện số 

2005-CĐ/TU ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Công văn số 495/UBND-VX1 

ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính 

phủ; Công văn số 147/SYT-NVY ngày 29/01/2020 của Sở Y tế về việc phát hiện 

sớm và chuẩn bị tốt việc phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của 

vi rút Corona (nCoV); Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, cơ 

quan, ban ngành cấp huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã khẩn trương triển khai 

thực hiện các nội dung sau: 
 

1. Phòng Y tế:  
 

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, ban ngành liên quan tham mưu xây dựng kế 

kế hoạch triển khai hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ, của 

Tỉnh ủy và các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở ngành liên quan. 

 - Tham mưu phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch; thường xuyên kiểm tra, giám sát; tổng hợp báo cáo UBND huyện, Chủ 

tịch UBND huyện. 
 

 

2. Trung tâm Y tế huyện:  
 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Y tế, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện 

tăng cường truyền thông về tình hình dịch bệnh nCoV, các biện pháp phát hiện, 

phòng lây nhiễm viêm đường hô hấp cấp tính do virut để người bệnh, người dân tự 

giác khai báo tiền sử đi lại tại các nước liên quan đến dịch bệnh. 



- Tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp viêm 

đường hô hấp cấp tính chưa rõ nguyên nhân; phối hợp với các cơ sở khám chữa 

bệnh thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, người bệnh 

nặng, tử vong nghi do viêm phổi nặng chưa rõ nguyên nhân và gửi mẫu bệnh phẩm 

về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo quy định. 

- Chủ động xây dựng phương án chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thuốc men, hoá 

chất để phục vụ công tác phòng chống dịch khi dịch xảy ra. 

- Thường xuyên phối hợp với các đơn vị Đồn Biên phòng Kỳ Khang, Đồn 

Biên phòng Vũng Áng và các đơn vị liên quan tăng cường giám sát phát hiện những 

trường hợp có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính hoặc có tiền sử sống hoặc đi 

lại tại các vùng có dịch liên quan đến dịch bệnh nCoV để kịp thời triển khai các biện 

pháp cách ly, theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định. 

   - Chỉ đạo trạm Y tế các xã thực hiện tốt việc giám sát, phòng chống dịch 

bệnh. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin: 

Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Truyền thông phối hợp với Trung tâm Y tế đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên hệ 

thống truyền thanh cơ sở về giáo dục sức khoẻ, phổ biến kiến thức và nguy cơ về 

dịch bệnh cho Nhân dân, trong đó tập trung tuyên truyền để người dân nâng cao 

nhận thức đúng, đầy đủ về sự nguy hiểm của bệnh; cách phát hiện sớm dấu hiệu của 

bệnh, biện pháp phòng chống hiệu quả ngay tại gia đình, địa bàn dân cư. 
 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo:  

Phối hợp Trung tâm Y tế chỉ đạo trường học tổ chức tuyên truyền, giáo dục 

sức khỏe, phổ biến kiến thức phòng, chống dịch bệnh cho giáo viên, phụ huynh và 

học sinh; hạn chế tập trung đông người khi không cần thiết, vệ sinh cá nhân, vệ sinh 

môi trường sạch sẽ. 

5. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch: 

Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chỉ đạo các cơ quan, ban ngành 

phối hợp với ngành y tế triển khai công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định. 

6. Ủy ban nhân dân các xã:                                                                                 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch, xây dựng kế hoạch chủ động triển 

khai biện pháp phòng chống dịch trên toàn xã; huy động nhân dân triển khai quyết 

liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn. 

- Chỉ đạo trạm Y tế tăng cường hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch, 

hướng dẫn người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng; chuẩn bị các 

phương tiện, thuốc, vật tư, trang thiết bị cần thiết, dự trù kinh phí đảm bảo phục vụ 

cho công tác phòng chống dịch; Khi xảy ra dịch phải triển khai khẩn cấp các biện 



pháp chống dịch; Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy 

định; giám sát báo cáo nếu có trường hợp nghi ngờ để lấy mẫu xét nghiệm. Có kế 

hoạch cách ly, xử lý ban đầu và báo cáo cấp trên phối hợp xử lý. 

7. Đề nghị Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh và các phòng khám tư nhân 

trên địa bàn huyện:  

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh thực hiện đúng nội dung Công 

văn số 147/SYT-NVY của Sở Y tế ngày 29/01/2020.  

- Các phòng khám tư nhân, sớm phân loại người bệnh ngay từ khi người bệnh 

đến đăng ký khám bệnh: Người bệnh có triệu chứng của viêm đường hô hấp cấp tính 

(ho, sốt...) phải được phân luồng và khám, tư vấn tại buồng khám riêng biệt, khai 

thác các yếu tố dịch bệnh của người bệnh sống hoặc đi lại với nơi có trường hợp 

mắc bệnh trong vòng 14 ngày, nếu thấy nghi ngờ trường hợp viêm phổi cấp chưa rõ 

nguyên nhân cần cách ly tạm thời, phối hợp với cơ sở y tế công lập gần nhất đề 

thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật lấy mẫu xét nghiệm, chuẩn đoán kịp 

thời. 

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện:  

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch của huyện và các phòng ban, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận 

động mọi người tham gia phong trào vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân sạch sẽ để 

bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch, bệnh. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên Ban chỉ đạo; 

- Lưu VT; 

- Gửi VB điện tử./. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 
 

Nguyễn Xuân Thủy 
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