
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN KỲ ANH 
 

Số: 352/UBND-YT 

V/v tăng cường các biện pháp phòng chống 

dịch COVID-19 trước diễn biến mới 

 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kỳ Anh, ngày 20 tháng 3 năm 2020 

 Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- UBND các xã. 
 

Trước tình hình dịch bệnh do COVID-19 đang bùng phát, lây lan tại hơn 

180 quốc gia, vùng lãnh thổ và có nhiều diễn biến mới; số người mắc trên thế giới 

tính đến 19h 30 phút, ngày 20 tháng 3 năm 2020 đã lên tới 253.796 người; tại Việt 

Nam nghi nhận 87 ca Dương tính với COVID-19. Để giảm thiểu tối đa lây lan, sẵn 

sàng chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng, bảo vệ tốt nhất 

sức khỏe, tính mạng của nhân dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ 

thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020, Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 14/3/2020 của 

Văn Phòng Chính phủ và Thông báo số 1103-TB/TU ngày 15/3/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy. 

Thực hiện Công văn số 1440/CV-BCĐ ngày 20/3/2020 của Ban chỉ đạo 

Quốc gia về việc tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng, chống dịch COVID-19;  

Công văn số 1459/CV-BCĐ  ngày 20/3/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia về việc  

thực hiện xét nghiêm COVID-19. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các 

cơ quan, bàn ngành, đoàn thể cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã thực hiện nghiêm 

túc một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ 

huyện ủy và các nội dung tại Công văn số 335/UBND-YT ngày 18 tháng 3 năm 

2020 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh.  

2. Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện phối hợp Trung tâm Y tế, các 

ban, ngành liên quan rà soát, cập nhật phương án, kế hoạch cách ly; chuẩn bị cơ sở 

vật chất, nhân lực, khẩn trương hoàn thành các khu cách ly tập trung của huyện, 

các khu cách ly tập trung của các xã.  

3. Tổ chức cách ly tập trung đối với tất cả người nhập cảnh từ các quốc gia, 

vùng lãnh thổ vào Việt Nam từ 0h ngày 21-3; các xã chủ động phương án đón 

nhận con em địa phương mình nhập cảnh về địa phương để tổ chức cách ly tập 

trung tại khu cách ly của xã (bảo đảm 4 tại chỗ) khi khu cách ly tập trung của 

huyện quá tải. Những trường hợp người nhập cảnh hoặc đang ở các khu cách ly có 

dấu hiệu sốt, ho, khó thở được đưa ngay về cơ sở y tế để cách ly, điều trị và lấy 

mẫu xét nghiệm Covid-19. 

4. Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Trung tâm CDC Hà Tĩnh tiến hành 

lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp người nhập cảnh kể từ ngày 01 tháng 3 

năm 2020 mà chưa được xét nghiệm khẳng định COVID-19. 



5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức, đoàn thể các cấp 

phối hợp với chính quyền cùng cấp, nhất là chính quyền cơ sở trong việc vận động 

nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh; đồng thời vận động các tổ 

chức, Doanh nghiệp, cá nhân các nhà tài trợ để ủng hộ cho công tác phòng, chống 

dịch COVID-19. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch 

UBND các xã chỉ đạo triển khai ngay các nội dung nêu trên./. 
 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- BCĐ phòng chống Covid-19 tỉnh; 

- Thường trựcHuyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ phòng chống Covid-19 huyện; 

- Lưu: VT. 

Gửi văn bản điện tử./. 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

Bùi Quang Hoàn 
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