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Kính gửi:  
- Các Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm          
đường hô cấp do chủng mới vi rút Corona; 

  - Trung tâm Y tế huyện; 
  - Đội Quản lý thị trường số 04; 
  - UBND các xã, thị trấn. 

Trước diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng nhanh về số mắc và tử vong 
của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.  

Ngày 01/02/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện đã họp triển 
khai các nội dung, kế hoạch và quán triệt văn bản chỉ đạo của Trung ương, của 
tỉnh về công tác phòng chống dịch. 

Trong các ngày 02/02/2020 và ngày 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 20/20 xã, thị trấn. Qua kiểm tra biểu 
dương, ghi nhận sự chủ động, vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, Trạm 
Y tế các xã Chi Lăng, Nhân Lý, Gia Lộc, Bằng Hữu. Đồng thời phê bình đối với 
một số xã chưa chủ động tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh: Hòa 
Bình; Mai Sao; Quan Sơn; Lâm Sơn; Hữu Kiên chưa tổ chức họp Ban Chỉ đạo kịp 
thời (xã Hòa Bình 02/02/2020 mới tổ chức họp); xã Hòa Bình; xã Bằng Mạc 
không bố trí, phân công lãnh đạo trực ngày 02/02/2020; xã Vân An, Chiến Thắng, 
Vân Thủy triển khai còn chung chung, không cụ thể, công tác phối hợp giữa Trạm 
y tế và các đoàn thể xã không kịp thời. 

Để thực hiện tốt, công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân huyện Chi Lăng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 
tập trung tổ chức triển khai tốt một số nội dung sau: 

1. Thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện 

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

2. Đội Quản lý thị trường số 04 

Chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện 
tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn. Xử 
lý nghiêm theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ 
Đức Đam tại “Hội nghị trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh, thành phố và ban, ngành 
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về thực hiện các Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 
các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh” các 
trường hợp có vi phạm về tăng giá các mặt hàng thuốc, khẩu trang Y tế. 

 3. 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. 

 4. Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông 

 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. 

5. 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 đến từng thôn, khu phố, hộ gia 
đình. 

 Nắm chắc tình hình công dân trên địa bàn đi học tập, lao động tại Trung 
Quốc, nhất là quản lý tốt các trường hợp đi học tập, lao động tại Trung Quốc về 
địa phương trong thời gian 14 ngày trở lại đây. 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 
UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, VP. 

 

CHỦ TỊCH 
 
 
 

 
Đinh Hữu Học 
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