
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHI LĂNG 

 

Số: 87/UBND-VHTT 
V/v Triển khai công tác tuyên truyền 

về phòng, chống bệnh dịch viêm 
phổi cấp do Corona virut mới. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Chi Lăng, ngày  31 tháng 01 năm 2020 

    

   Kính gửi: 
 

 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn.  
 

  

Căn cứ Công văn số 79-CV/TW, ngày 29/01/2020 của Ban Bí Thư về 
việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 
Corona gây ra; 

Căn cứ Công điện số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 
vi rút Corona gây ra; 

Căn cứ Công điện số 389/CĐ-BVHTTDL ngày 29/01/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường 
hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

Căn cứ Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 24/01/2020 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 
do chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-UBND, ngày 24/01/2020 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút 
Corona trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Công văn số 48/SNg-HTQT, ngày 29/01/2020 của Sở Ngoại vụ 
tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo thông tin cập nhật từ Tổng Lãnh sự quán Việt 
Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc về tình hình viêm phổi cấp do chủng mới của vi 
rút Corona mới tại Quảng Tây, Trung Quốc; 

Thực hiện Thông báo kết luận số 45/TB-UBND ngày 30/01/2020 của 
đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tại cuộc kiểm 
tra các cửa khẩu về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 
chủng mới của vi rút Corona; 

Căn cứ Công văn số 68/SVHTTDL-QLVH ngày 30/01/2020 của Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về triển khai công tác tuyên truyền về Phòng, 
chống dịch bệnh viêm phổi cấp do nhiễm vi rút Corona mới (nCoV); 

Căn cứ Công văn số 106/SYT-NVY ngày 30/01/2020 của Sở Y tế Lạng 
Sơn v/v tăng cường công tác truyền thông phòng, chống bệnh dịch viêm phổi 
cấp do Corona virut mới.  

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các 
xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai công tác tuyên truyền, phổ 
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biến quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị và các 
tầng lớp nhân dân trên địa bàn quản lý về công tác Phòng, chống dịch bệnh viêm 
phổi cấp do chủng mới vi rút Corona (nCoV) gây ra và các dịch bệnh mùa đông 
xuân như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: 

 - Tuyên truyền nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.  

- Khuyến cáo người dân không được tụ tập đông người, thực hiện tốt vệ sinh 
cá nhân, đeo khẩu trang; hạn chế đi tới các quốc gia, các vùng đang có dịch bệnh. 

- Tuyên truyền các thông điệp, khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống 
dịch bệnh viêm đường viêm hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona. 

- Cung cấp thông tin kịp thời giúp người dân hiểu biết đúng về tình hình 
dịch bệnh, mức độ nguy hiểm, nguyên nhân, biểu hiện của bệnh…, không gây 
hoang mang lo lắng và gây xáo trộn sinh hoạt xã hội, chủ động thực hiện tốt các 
biện pháp phòng bệnh. 

- Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn 
tay khi ho hoặc hắt hơi để giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Sau đó hủy 
hoặc giặt sạch khăn ngay. 

- Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đeo khẩu 
trang y tế, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng; Thường xuyên súc họng bằng 
nước sát khuẩn miệng. 

- Tăng cường thông khí nơi làm việc, nhà ở, trường học, cơ sở y tế… 
bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. 

- Thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà 
bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn 
thông thường khác. 

- Khi có các triệu chứng viêm đường hô hấp hoặc nghi ngờ mắc bệnh như 
sốt, ho, khó thở cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn và 
điều trị kịp thời; không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người khi 
không cần thiết… 

Lưu ý: Thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin và diễn biến của dịch 
bệnh viêm đường viêm hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona qua Website 
Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng, Website tỉnh Lạng Sơn, các văn bản chính thống để 
triển khai công tác tuyên truyền kịp thời tại địa phương/đơn vị. 

2. Hình thức tuyên truyền và phân công thực hiện: 

2.1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 
tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 
của vi rút Corona trên địa bàn toàn huyện. 

- Theo dõi, đôn đốc công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện đạt hiệu quả. 

- Tổng hợp báo cáo cấp trên khi có những biểu hiện bất thường cần xử lý 
về cấp trên theo quy định. 
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2.2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện  

- Căn cứ vào nội nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh viêm 
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Trung tâm Văn hóa 
Nghệ thuật tỉnh và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thu âm, ghi hình để tổ 
chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của huyện và hướng dẫn cung 
cấp cho cơ sở làm tư liệu tuyên truyền đạt hiệu quả. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Đội tuyên truyền lưu động tăng cường tuyên truyền 
bằng xe loa tại các tuyến đường phố, khu vực tập trung đông dân cư. 

- Tăng cường treo pano, băng rôn tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh 
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại các tuyến đường 
phố, khu vực tập trung đông dân cư. 

2.3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện tăng cường tuyên truyền, phổ 
biến tới toàn thể giáo viên và học sinh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường 
hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.  

2.4. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện  

Tăng cường tuyên tryền, phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 
hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.  

2.5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo và triển khai công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh 
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn quản lý 
thông qua các hình thức: Tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã và 
thông qua các cuộc họp tại thôn bản, khu phố; Treo, lắp đặt Pano, băng rôn 
tuyên truyền tại khu vực tập trung đông dân cư, tại trung tâm các xã, thị trấn. 

- Giảm quy mô tổ chức lễ hội; đồng thời tăng cường tuyên truyền tại các 
Lễ hội về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 
rút Corona gây ra.  

Nhận được Công văn này, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, 
đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nghiêm túc triển 
khai thực hiện./. 

 

Nõi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Vi Quang Trung 
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