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Số:           /UBND-VX 

V/v đẩy mạnh triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chiêm Hóa, ngày       tháng 3  năm 2020 

 
 

 

 
 

Kính gửi:  

- Các Ban Đảng Huyện ủy; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện;                  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 

theo Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 

 

 

 

 

 

 Thực hiện Văn bản số 587/UBND-KGVX ngày 08 tháng 03 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc đẩy mạnh triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19; 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan đơn vị, các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện  

- Tiếp tục nâng cao cảnh giác, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19, không được lơ là, chủ quan; tiếp tục thực hiện đầy đủ, 

hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, 

bộ, ngành, trung ương, của tỉnh và của huyện trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý, kiểm soát phòng, chống dịch; 

tổ chức cách ly y tế theo quy định tại Quyết định số 344/QĐ-BYT ngày 

07/02/2020 và Quyết định số 345/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế về 

hướng dẫn cách ly y tế, Công văn số 868/BYT-DP ngày 24/02/2020 của Bộ Y tế 

hướng dẫn cách ly đối với người về từ Hàn Quốc. 

- Theo dõi, giám sát chặt chẽ các trường hợp khi phát hiện trở về địa 

phương (lao động tự do, thăm thân…) từ các vùng có dịch (Trung Quốc, Hàn 

Quốc và vùng, lãnh thổ các nước khác) nhưng chưa được cơ quan chức năng 

của Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức cách ly; đối với các 
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trường hợp này yêu cầu phải được cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm, gửi xét 

nghiệm theo quy định. 

2. Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, 

Trung tâm Y tế huyện nghiên cứu, đề xuất, bố trí khu cách ly của huyện để tổ 

chức đón những người phải cách ly (công dân của huyện, lao động của các nước 

trên thế giới đến giao dịch, du lịch, thăm thân, làm việc tại huyện…) từ các cửa 

khẩu, khu vực biên giới, từ các tỉnh, thành phố trong cả nước đến địa bàn huyện; 

báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện chậm nhất ngày 11/03/2020. 

3. Công an huyện phối hợp với ngành Y tế, chính quyền cơ sở chủ động 

rà soát, lập danh sách và nơi cư trú, lưu trú đối với những người đến từ hoặc đã 

qua Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, đến huyện Chiêm Hóa trong thời gian 

từ ngày 11/02/2020 đến ngày 26/02/2020, cũng như những người có tiếp xúc 

gần để triển khai việc giám sát, theo dõi sức khỏe và hướng dẫn đến ngay cơ sở 

y tế khám, điều trị khi phát hiện có dấu hiệu mắc bệnh (sốt, ho, khó thở); đồng 

thời tổ chức cách ly ngay các trường hợp được phát hiện đến từ vùng dịch của 

Hàn Quốc hoặc tiếp xúc gần với người từ vùng dịch; tham mưu tổng hợp, báo 

cáo Công an tỉnh (thực hiện theo Văn bản số 651/BCA-A08-P1 ngày 27/02/2020 

gửi kèm Văn bản này), Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 
 

  Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;            

- TT Huyện ủy;            (Báo cáo) 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện PTVX; 

- Chánh VP, các Phó CVP HĐND&UBND huyện; 

- Như kính gửi (Thực hiện); 

- Lưu: VT, CVVX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

Nguyễn Thúy Vinh 
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