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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Lê Trọng – Chủ tịch UBND huyện,
Trưởng Ban chỉ đạo cấp huyện tại cuộc họp về phòng,
chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra
Sáng ngày 04/02/2020, tại phòng họp B - Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Lê
Trọng – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo cấp huyện đã chủ trì cuộc họp về
phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra;
Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan; các
thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới vi rút Corona gây ra.
Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Y tế – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thông qua
một số văn bản chỉ đạo của cấp trên; báo cáo và thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh
trong và ngoài nước cũng như dự báo khả năng lây lan của dịch bệnh, cùng các ý kiến thảo
luận của các đơn vị tham dự; đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo huyện
đã kết luận một số nội dung sau:
1. Phòng Y tế:
- Tiếp tục tham mưu UBND huyện tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ và nhân
dân trên địa bàn huyện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về phòng chống
dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona gây ra.
- Đôn đốc, nhắc nhở UBND các xã, thị trấn phải quyết liệt “Chống dịch như chống
giặc”; khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã và xây dựng kế hoạch triển khai thực
hiện phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.
- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch số 01/KHBCĐ ngày 02/02/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do vi rút Corona cấp tỉnh;
Thông báo Kết luận số: 05/TB-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh; Kế hoạch số:
10/KH-UBND ngày 04/2/2020 của UBND huyện về triển khai các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh viêm phổi cấp của vi rút Corona.
- Tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể, các cơ quan, đơn
vị thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các xã, thị trấn về công tác phòng, chống dịch corona;
kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ quan, lơ là trong công
tác phòng chống dịch corona.
- Phối hợp với Trung tâm Y tế đảm bảo với phương châm 04 tại chỗ (chỉ huy tại
chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) trong công tác phòng chống
dịch.

2. Trung tâm Y tế:
- Thành lập đội phản ứng nhanh nội viện, ngoại viện để sẵn sàng hỗ trợ Trạm Y tế
cấp xã. Thiết lập “Đường dây điện thoại nóng phòng, chống bệnh việm phổi cấp do chủng
mới của vi rút Corona để tiếp nhận thông tin và sẵn sàng tiếp nhận ứng cứu”.
- Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, giám sát để phát hiện, nhằm chủ động đối phó
và thực hiện các biện pháp cách ly; các phương án khi xảy ra dịch bệnh; đồng thời minh
bạch thông tin để không gây lo lắng, hoang mang trong nhân dân.
- Rà soát, xác định nhu cầu để đề xuất UBND huyện ứng kinh phí đảm bảo thuốc và
vật tư y tế cho công tác phòng, chống dịch; đồng thời hợp đồng với các cơ sở thuốc, vật tư
y tế để phục vụ cho công tác tiêu độc khử trùng;
- Có phương án chủ động phun thuốc tiêu độc, khử trùng trên địa bàn huyện, những
nơi tập trung đông người, trụ sở cơ quan nhằm đảm bảo sinh mạng của người dân là trên
hết, ưu tiên các trường học, trạm y tế hoàn thành trước ngày 08/02/2019.
- Đảm bảo trang thiết bị Y tế cho các thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện công
tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống dịch Corona.
3. Tài chính – Kế hoạch:
Trên cơ sở đề xuất của các ngành, khẩn trương tham mưu UBND huyện đảm bảo
kinh phí cho công tác tiêu độc, khử trùng kịp thời.
4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Đội Quản lý thị trường số 9:
- Phối hợp với phòng Y tế rà soát các cơ sở bán thuốc; kiểm soát và đề nghị ký cam
kết bán đúng giá các mặt hàng vật tư y tế thiết yếu phục vụ cho nhân dân; đồng thời báo
cáo về Ban Chỉ đạo huyện để theo dõi, chỉ đạo.
5. Phòng Văn hóa và Thông tin:
- Tham mưu UBND huyện tạm dừng các lễ hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ,
thể thao, tránh tập trung đông người; tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng
chống dịch, tự bảo vệ sức khỏe và đeo khẩu trang tại nơi công cộng, hạn chế tham gia các
lễ hội.
- Phối hợp với phòng Nội vụ làm việc với các cơ sở tôn giáo trên địa bàn nhằm hạn
chế, không tập trung đông người.
6. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao:
Chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn khẩn trương thực hiện truyền thông,
phổ biến về công tác phòng, chống dịch; chú trọng truyền thông bằng tiếng BaNah để
người dân vùng ĐBDTTS hiểu rõ hơn về dịch bệnh corona; đăng tải các bản tin, hình ảnh
về tình hình dịch chính xác, kịp thời và hướng dẫn các biện pháp phòng dịch để người dân
tích cực, chủ động phòng chống dịch, không hoang mang lo lắng.
7. Công an huyện:
- Chủ trì, phối hợp với Công an các xã, thị trấn thực hiện việc tổng rà soát, nắm bắt
các trường hợp hành khách nhập cảnh về địa phương; đồng thời chia sẻ các thông tin với
ngành y và cơ quan chức năng để theo dõi.

- Nắm tình hình và tổ chức xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không
đúng về tình hình dịch bệnh trên mạng xã hội gây hoang mang trong cộng đồng.
8. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
Chỉ đạo các trường học cùng hệ thống chính trị thôn, làng tổng vệ sinh trường lớp;
phối hợp với ngành y tế phun thuốc tiêu độc, khử trùng trong trường học trước khi học
sinh đi học trở lại.
Chỉ đạo các trường phối hợp với Đoàn thanh niên, Ban đại diện cha mẹ học sinh
quản lý chặt chẽ học sinh trong thời gian nghỉ học.
9. Phòng Nông nghiệp và PTNT:
- Tiếp tục khuyến cáo người dân đầu ra của mặt hàng nông sản để người dân biết,
nhất là những mặt hàng xuất khẩu qua thị trường Trung Quốc.
- Làm việc với các Công ty, nhà máy trên địa bàn huyện tích cực ưu tiên thu mua
nông sản cho người dân trong thời điểm này, tuyệt đối không được ép giá.
- Nắm chắc diễn biến của dịch bệnh gia súc gia cầm để kịp thời phòng chống.
10. Đề nghị Mặt trận và các Đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch, tham gia phòng
chống dịch; phối hợp với ngành chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động
các tổ chức thành viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng tích cực, tự giác trong công tác
phòng chống dịch theo hướng dẫn và khuyến cáo của ngành y tế; mỗi xã thành lập một đội
xung kích tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch.
11. UBND các xã, thị trấn;
- Khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch
Corona tại địa phương; đồng thời quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến toàn thể
cán bộ và nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao ý thức của cả cộng đồng trong công tác
phòng, chống dịch, nhất là vùng ĐBDTTS.
- Chủ động phối hợp với ngành chuyên môn tăng cường công tác truyền thông nhằm
phát hiện, phòng chống bệnh viêm phổi cấp, cũng như tình hình bệnh viêm phổi cấp chưa
rõ nguyên nhân hiện nay, các biện pháp phát hiện, phòng lây nhiễm để người bệnh tự giác
khai báo tiền sử đi lại tại nước liên quan đến dịch bệnh.
- Tham mưu cho Đảng ủy xã, thị trấn chỉ đạo hệ thống chính trị của xã, thôn, làng
hỗ trợ trường học trong công tác dọn vệ sinh, tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch.
Trên đây là kết luận của đồng chí Lê Trọng – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban
chỉ đạo cấp huyện tại cuộc họp về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới vi rút Corona gây ra. UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị thành viên Ban
Chỉ đạo, UBND các xã, thị trấn biết để triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT. Huyện ủy (B/c);
- TT. HĐND huyện (B/c);
- Các cơ quan, đơn vị liên quan (T/h);
- Thành viên BCĐ;
- Lưu: VT, VX, BCĐ.
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