
BÁO CÁO 
Kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

 do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện Chi Lăng 
 

  

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- UBND huyện đã xây dựng số 20/KH-UBND ngày 30/01/2020 về kế 
hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 
Corona trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

- Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 
do chủng mới của vi rút Corona do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng 
ban (Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 31/01/2020). 

- Ban hành Công văn số 80/UBND-VP ngày 31/01/2020 về tăng cường 
công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 
mới vi rút Corona. 

- 08h00’ ngày 01/02/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của huyện 
đã tiến hành họp quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của tỉnh, triển khai các nội 
dung, kế hoạch; ban hành thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể và địa bàn phụ 
trách cho từng thành viên Ban Chỉ đạo. 

- Ngày 02, 03/02/2020 đồng chí Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ 
đạo và các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện đã tiến hành kiểm tra công tác phòng 
chống dịch bệnh tại Trung tâm Y tế huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn. 

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thành lập BCĐ cấp xã, tính đến đến ngày 
03/02/2020 có 20/20 xã đã thành lập BCĐ. 

2. Công tác triển khai phòng chống dịch 

21. Công tác tuyên truyền 

Công tác tuyên truyền được thực hiện liên tục trên hệ thống loa phát thanh 
huyện và UBND các xã, thị trấn, đến tất các thôn trên địa bàn huyện, thời lượng 
được phát liên tục. 

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phát tờ rơi do Sở Y tế ban hành đến thôn, 
từng hộ dân. Tính đến hết ngày 03/02/2020, đã có 20/20 xã, thị trấn đã triển khai 
việc phát tờ rơi đến từng hộ gia đình, đồng thời dán tại các nơi tập trung đông dân 
cư như: Nhà văn hóa thôn, khu phố, các điểm bưu điện xã.  

2.2. Công tác phun tiêu độc khử trùng 

Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện, UBND các xã, thị trấn tiến hành phun tiêu độc khử trùng tại tất cả các 
trường học (64/64 trường), các điểm trường (88/88 điểm trường) trên địa bàn 
huyện, hoàn thành trong ngày 02/02/2020. 
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2.3. Tình hình công dân trên địa bàn huyện đi học tập, lao động tại 
Trung Quốc 

Theo thống kê của UBND các xã, thị trấn, tính đến ngày 03/02/2020, trên 
địa bàn huyện có tổng số 862 trường hợp đi học tập, lao động tại Trung Quốc (xã 
Mai Sao báo cáo không có trường hợp công dân nào đi học tập, lao động tại 
Trung Quốc), trong đó có 155 trường hợp công dân đi học tập, lao động tại Trung 
Quốc về địa phương trong thời gian 14 ngày (tính từ ngày 20/01/2020),  các 
trường họp này đã được giám sát theo dõi diễn biến sức khỏe. 

3. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công; 
tăng cường bám sát địa bàn, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc 
các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện trong công tác phòng chống 
dịch bệnh. 

- Trung tâm Y tế huyện huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo quyết 
liệt các biện pháp để kịp thời phát hiện, khoanh vùng và xử lý triệt để ngay khi 
dịch bệnh mới xâm nhập; chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly, các vật tư trang thiết bị, 
cơ số thuốc, trang phục phòng hộ cho nhân viên y tế để đáp ứng công tác tiếp 
nhận, thu dung, cách ly bệnh nhân; xây dựng và tổ chức thực hành các tình huống, 
kịch bản theo từng cấp độ phát sinh dịch bệnh. Thực hiện nhiệm vụ thường trực 
chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và Sở Y tế. 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện phối hợp chặt chẽ 
với Trung tâm Y tế tăng cường cung cấp thông tin, đẩy mạnh thông tin tuyên 
truyền và khuyến cáo nhân dân về các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế đến 
các khu vực tập trung đông người khi không cần thiết.  

- UBND các xã, thị trấn  

+ Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, hệ thống loa phát thanh, chủ động in sao phát tờ rơi đầy đủ đến từng thôn, 
khu phố và hộ gia đình. 

+ Nắm chắc tình hình công dân trên địa bàn đi học tập, lao động tại Trung 
Quốc, quản lý, bám sát, theo dõi, tuyên truyền đối với các trường hợp đi học tập, 
lao động tại Trung Quốc về địa phương trong thời gian 14 ngày trở lại đây. 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác phối kết 
hợp trong phòng, chống dịch bệnh; thực hiện chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh 
kịp thời, đầy đủ theo quy định và đề nghị cấp trên có ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ phòng 
chống dịch khi cần thiết./. 

 

Nơi nhận:     
- Ban Chỉ đạo tỉnh;  
- Sở Y tế;                                                           
- TT Huyện uỷ;              BC; 
- TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Thành viên BCĐ PCDB huyện (TH); 
- UBND các xã, TT (TH); 
- Lưu: VT, VP. 

TRƯỞNG BAN 
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