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 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 165 

quốc gia, vùng lãnh thổ và có nhiều diễn biến mới; 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 1463/UBND-VX1 ngày 15/3/2020 của UBND tỉnh về 

việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước diễn biến mới; 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống CoVid-19 

huyện; 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 Ủy ban nhân dân huyện, đặc biệt là nội dung kết luận của UBND huyện tại 

cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 16/3/2020. Tiếp tục 

quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Tập trung, khẩn trương chuẩn bị 

tốt nhất lực lượng, cơ sở vật chất, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bùng phát 

trên diện rộng; bảo đảm phản ứng nhanh, đúng, kịp thời, tuyệt đối không lơ là, chủ 

quan, mất cảnh giác, không để dịch bệnh lây lan thiếu kiểm soát. 

2. Tập trung rà soát, phát hiện nhanh các nguồn lây, nguy cơ lây bệnh, đặc 

biệt quản lý chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài về trên địa bàn; sử 

dụng mọi biện pháp để truy tìm các trường hợp có nguy cơ lây bệnh trong số các 

trường hợp đã nhập cảnh hoặc có tiếp xúc gần với người nghi nhiễm. Thực hiện 

nghiêm việc cách ly tập trung đối với các trường hợp đến, đi qua vùng có dịch; đồng 

thời sàng lọc, áp dụng các biện pháp cách ly, giám sát y tế phù hợp đối với từng loại 

trường hợp, bảo đảm chặt chẽ, không để bị động trong kiểm soát tình hình; lấy mẫu 

xét nghiệm hoặc giám sát người đã tiếp xúc với người mắc theo đúng hướng dẫn của 

Bộ Y tế, quản lý chặt chẽ các trường hợp nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính tại các cơ sở 

y tế và cộng đồng, thực hiện khoanh vùng nhanh, kiên quyết cách ly các địa bàn nếu 

có người nhiễm. Phải xử lý nghiêm những trường hợp khai báo y tế không trung 

thực hoặc không khai báo theo quy định của pháp luật. 



- Thực hiện ứng dụng “Khai báo sức khỏe du lịch” đối với tất cả hành khách 

nội địa và quốc tế tại tất cả nhà hàng, khách sạn, địa điểm lưu trú, khu vui chơi giải 

trí trên địa bàn huyện; hãng vận tải hành khách đang hoạt động kể từ 0h ngày 

16/3/2020. Quản lý chặt chẽ hoạt động du lịch, phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ 

lây nhiễm bệnh từ nước ngoài qua đường du lịch. 

- Khuyến cáo người dân không ra nước ngoài, nhất là đến các vùng có dịch. 

3.  Thực hiện nghiêm việc cách ly y tế và chuẩn bị sẵn sàng phương án cách 

ly trên diện rộng 

- Tổ chức cách ly tập trung đối với người đến, đi từ ASEAN1, Châu Âu2, Mỹ, 

Trung Quốc, Hàn quốc và Iran. 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện phối hợp Trung tâm Y tế rà soát, 

cập nhật phương án, kế hoạch cách ly trên diện rộng; chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân 

lực để thực hiện việc cách ly khi có tình huống đặt ra; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở 

y tế thực hiện cách ly, giám sát y tế theo quy định. 

- Ủy ban nhân dân các xã sẵn sàng các điều kiện cần thiết tại các khu vực cách 

ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế; rà soát phương án, kế hoạch cách ly tại xã bảo đảm 

4 tại chỗ; có phương án huy động khách sạn, trường học, trạm Y tế, cơ sở lưu trú… 

làm nơi cách ly tập trung. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khoanh vùng 

(với hình thức phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Y tế), cách ly và tiêu độc khử trùng 

ngay đối với những khu vực phát hiện có người nhiễm bệnh; kiểm soát chặt chẽ 

người ra vào khu vực cách ly. 

- Bảo đảm điều kiện sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe, không để lây nhiễm cho đội 

ngũ cán bộ, nhân viên, lực lượng vũ trang làm việc tại các khu cách ly tập trung.  

4. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung 

đông người như chợ, siêu thị, trên các phương tiện giao thông công cộng theo ý kiến 

chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Đóng cửa, tạm ngừng mọi hoạt động vui chơi, giải trí, dịch vụ tại các cơ sở 

massage, karaoke và các nhà hàng, khách sạn có kinh doanh các loại hình dịch vụ 

tập trung đông người; các hoạt động du lịch, hướng dẫn du lịch trên địa bàn cho đến 

khi có thông báo mới của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

5. Công bố thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19, việc cách ly tập trung 

hoặc giám sát y tế, theo dõi sức khỏe phải bảo đảm chính xác, kịp thời, đầy đủ, công 

khai, minh bạch; chú trọng đưa tin có chọn lọc nhằm ổn định xã hội. Thực hiện tốt 

việc cung cấp thông tin hàng hóa, thị trường, dịch bệnh đến người dân, giữ ổn định xã 

hội. Kiểm soát chặt chẽ thông tin trên mạng xã hội. Xử lý nghiêm, kể cả xử lý theo 

                                                 
1 Các nước ASEAN bao gồm: (1) Bru-nây, (2) Căm-pu-chia, (3) Indonesia, (4) Lào, (5) Malaysia, (6) Mianmar, (7) 

Phillipines, (8) Singapore, (9) Thái Lan. 
2 Các quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc khu vực Châu Âu bao gồm: (1) Nga, (2) Séc, (3) Xlô-va-ki-a, (4)  Hung-ga-ri, 

(5) Ru-ma-ni, (6) Ba Lan, (7) Bun-ga-ri, (8) An-ba-ni, (9) Xéc-bi-a, (10) Thụy Điển, (11) Thụy Sỹ, (12) Đan Mạch, 

(13) Na Uy, (14) Áo, (15) Phần Lan, (16) Bỉ, (17) I-ta-li-a, (18) Hà Lan, (19) Pháp, (20)  Ai-xơ-len, (21) Anh và 

Bắc-Ai-len, (22) Lúc-xăm-bua, (23) Cộng hòa Man-ta, (24) Cộng Hòa Hy Lạp, (25) Cộng hòa Bồ Đào Nha, (26) 

Đức, (27) Síp, (28) Tây Ban Nha, (29) U-crai-na, (30) Bê-la-rút, (31) Lát-vi-a, (32) E-xtô-ni-a, (33) Lít-va, (34) 

Môn-đô-va, (35) Gru-di-a, (36) Ác-mê-ni-a,  (37) Xlô-ven-ni-a, (38) Ma-xê-đô-ni-a, (39) Crô-a-ti-a, (40) Bô-xni-a 

Héc-dê-gô-vi-na, (41)Ai-len, (42) Mông-tê-nê-grô, (43) An-đô-ra, (44) San Ma-ri-nô, (45) Mô-na-cô, (46) Lít-ten-

xơ-tên. 



pháp luật hình sự các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư 

luận, mất ổn định xã hội và các hành vi găm hàng, tăng giá, gây bất ổn thị trường 

theo đúng quy định của pháp luật. 

 6. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ động, tập trung 

chỉ đạo công tác phòng chống dịch, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm; xử lý nghiêm 

các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ trong phòng, 

chống dịch bệnh. Hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông 

người. Triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kinh tế - xã hội, cung 

cấp dịch vụ công, giao dịch điện tử; hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường 

sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.  

7. Cấp ủy, chính quyền cơ sở các xã, thôn, xóm... giám sát chặt chẽ việc cách 

ly tại gia đình, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh; vận động người dân thực 

hiện khai báo y tế, hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người, tăng cường 

các hoạt động nâng cao sức khỏe, thể lực; nâng cao ý thức bảo vệ chính bản thân, 

gia đình và cộng đồng.  

8. Bảo đảm hàng hóa, những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt là lương 

thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh để đáp ứng nhu cầu của người dân theo đúng chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1771/VPCP-KTTH ngày 07/3/2020.  

9. 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; nghiêm túc thực hiện việc 

cách ly, giám sát y tế, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi nhiễm; phát động toàn 

dân thực hiện khai báo y tế, tăng cường các hoạt động tự bảo vệ sức khỏe, nâng cao 

ý thức bảo vệ chính bản thân, bảo vệ gia đình và cộng đồng.  

Các phòng, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, các xã cùng với việc quyết liệt 

phòng, chống dịch cần tích cực triển khai các giải pháp cụ thể, hữu hiệu để kịp thời 

tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội theo đúng Chỉ 

thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 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 trực Huyện 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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