
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 

 

Số:         /UBND-YT 
V/v triển khai một số các giải pháp 

phòng chống dịch Covid-19 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Quảng Xương, ngày  28  tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Trưởng các ban, 

phòng, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Tình hình dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. Theo 

Bộ y tế tính đến 9 giờ ngày 28/7/2020 trên thế giới có 16.642.264 ca nhiễm 

Covid-19, trong đó có 656.488 người tử vong; Tại Việt Nam đến nay ghi nhận 

431 ca mắc Covid-19, trong 3 ngày qua có 15 ca mắc Covid-19, đặc biệt ngày 

27/7/2020 đã ghi nhận 11 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng trong 

đó có 4 nhân viên y tế, chưa có trường hợp tử vong. 

Thực hiện Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 25/7/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; công văn số 2318/CV-BCĐ ngày 

26/7/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

trong tình hình mới; Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 26/7/2020 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong 

tình hình mới và Thông báo kết luận số 125/TB-UBND  ngày 28/7/2020 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa  kêt luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại hội 

nghị trực tuyến triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình 

hình mới. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 

Trưởng các Ban, ngành, đoàn thể trong  huyện, Chủ tịch UBND các xã, Thị trấn 

thực hiện ngay một số nội dung sau: 

1. Yêu cầu thực hiện nghiêm các nội dung trong Công điện số 17/CĐ-

UBND  ngày 26/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện về  việc tăng cường phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới. 

2. Tiếp tục thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan 

điểm “chống dịch như chống giặc”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính 

trị và mọi người dân, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo 

chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện kịp thời giám sát, phát hiện, cách 

ly, xử lý dịch theo phương châm “4 tại chỗ”. Nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn 

sàng đáp ứng với tình huống có bệnh nhân trong cộng đồng. 

3. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để người dân đề cao cảnh giác, 

không chủ quan, lơ là hoặc hoang mang trước diễn biến mới của dịch bệnh 



 

 

Covid-19, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch chủ động như:  

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang, hạn 

chế tập trung đông người không cần thiết, đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi 

trường sống, rèn luyện thể lực phù hợp nâng cao sức đề kháng..., loại bỏ các thói 

quen tăng nguy cơ nhiễm bệnh như: Bắt tay, sờ tay lên mũi, miệng, khạc, nhổ, 

không che miệng khi hắt hơi, gặp gỡ, tụ tập đông người không cần thiết, để 

phòng tránh dịch Covid-19 qua hệ thống loa phát thanh tại các xã, thị trấn, thôn, 

xóm, khu phố,... 

4. UBND xã, thị trấn: Kiện toàn và khởi động lại Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch cấp xã, thị trấn, Tổ giám sát cấp xã, thị trấn, Tổ giám sát thôn, xóm, 

khu phố. Phải đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để nắm bắt, lập danh sách, giám sát, 

quản lý chặt chẽ tất cả các đối tượng nguy cơ đặc biệt là những trường hợp sau 

đây: 

- Những người đến, đi qua vùng dịch, có tiếp xúc với người nước ngoài ở 

biên giới, trên biển và những người về nước qua đường mòn, lối mở, tàu 

thuyền... chưa thực hiện các thủ tục nhập cảnh và cách ly y tế; 

- Những người nước ngoài có lịch sử đi lại không rõ ràng hoặc cư trú bất 

hợp pháp trên địa bàn chưa thực hiện việc khai báo y tế; 

- Đối với những người đi từ vùng dịch trong nước về (thành phố Đà Nẵng, 

tỉnh Quảng Ngãi và vùng dịch) đến Thanh Hóa, phải thực hiện việc khai báo y tế 

để được giám sát dịch tễ và theo dõi, kiểm tra sức khỏe, yêu cầu tự cách ly tại 

nhà đảm bảo đủ 14 ngày thời gian tính từ ngày trở về địa phương và có sự giám 

sát chặt chẽ của địa phương và cơ quan y tế. Nếu có biểu hiện  triệu chứng của 

dịch Covid-19 như sốt, ho, khó thở... phải đưa ngay đến bệnh viện Đa khoa 

huyện để được thăm khám, làm các xét nghiệm chuẩn đoán và điều trị kịp thời. 

- Giao UBND xã, thị trấn là đơn vị đầu mối quản lý công tác phòng, 

chống dịch trên địa bàn quản lý; Trạm y tế chủ trì, tham mưu cho UBND xã, thị 

trấn các trường hợp phải cách ly, xét nghiệm hoặc đến Bệnh viện điều trị. Chủ 

tịch UBND xã, thị trấn và Trưởng trạm y tế xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra sai sót trong công tác phòng, chống 

dịch trên địa bàn do mình quản lý. 

5. Phòng chống dịch tại nơi công cộng, cơ quan, danh nghiệp, các cơ sở y 

tế: Từ ngày 28/7/2020, yêu cầu tất cả mọi người đến các cơ sở y tế và nhân viên 

tại các cơ sở y tế, người tham gia lưu thông trên các phương tiện vận tải hành 

khách công cộng( bao gồm tài xế, phụ xe và hành khách), khách du lịch phải đeo 

khẩu trang y tế. Khuyến khích mọi người đeo khẩu trang tại nơi công cộng, các 

hội nghị, nơi tập trung đông người. 

- Những người đã đến Bệnh viện, phòng khám, đi công tác tỉnh ngoài, đi 

tàu xe về yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như đeo 

khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn trong vòng 14 ngày 

để bảo vệ mình, cho gia đình và những người xung quanh. 



 

 

Về việc thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng: Tập trung tiêu độc 

khử trùng trên các phương tiện xe khách, bệnh viện, các cơ sở y tế trên địa bàn; 

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên lau rửa bằng dung dịch sát khuẩn nơi tập 

trung đông người; bố trí đầy đủ nước rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát 

khuẩn. 

Yêu cầu cán bộ, công chức và đề nghị Nhân dân không đi tham quan, du 

lịch, đi công tác tại vùng dịch trong thời gian này, trước mắt là thành phố Đà 

Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. 

6. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện 

tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống dịch 

bệnh Covid-19, nắm chắc tình hình dịch bệnh và việc triển khai thực hiện công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn được phân công. Tổng hợp kết quả 

tình hình triển khai công tác phòng chống dịch tại điạ phương được phân công 

như: Việc  kiện toàn và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã, thị 

trấn, Tổ giám sát cấp xã, thị trấn, Tổ giám sát thôn, xóm, khu phố  báo cáo về 

thường trực Ban chỉ đạo huyện (Trung tâm y tế huyện) trước ngày 30/7/2020. 

7. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở cung ứng các mặt hàng có 

liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 như: Khẩu trang, dung dịch 

sát khuẩn, thuốc, hóa chất, trang bị phòng hộ... không để xảy ra tình trạng găm 

hàng, tăng giá bất hợp pháp. 

8. Đối với Bệnh viện huyện, Trung tâm y tế huyện, các cơ sở y tế nhà 

nước và tư nhân trên địa bàn thường xuyên tổ chức tiêu độc, khử trùng, thực 

hiện phân luồng quản lý chặt chẽ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân không để lây 

chéo trong bệnh viện và các đơn vị y tế nhà nước và tư nhân trên địa bàn, tổ 

chức thực hiện  theo công văn  hướng dẫn số 789/SYT-NVY ngày 31/3/2020 

của Giám đốc Sở y tế Thanh Hóa. 

Thực hiện tốt việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế đặc biệt là 

chất thải y tế có liên quan đến dịch Covid-19 tại các địa điểm các ly (khu cách ly  

tập trung, nơi ở của người nghi nhiễm, cơ sở y tế...). 

Đối với các nhà thuốc, quầy thuốc yêu cầu khi bán thuốc cho người bệnh 

cần phải tìm hiểu kỹ yếu tố dịch tễ, lưu lại đơn thuốc và các thông tin cá nhân 

như số điện thoại, địa chỉ của người mua thuốc khi phát hiện người bệnh có sốt, 

ho, khó thở và nhất là đã từng đi từ vùng dịch về thì báo ngay cho cơ quan y tế 

gần nhất để được khám sàng lọc theo dõi điều trị kịp thời; nghiêm cấm việc tăng 

giá thuốc và các mặt hàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch như: Khẩu 

trang, dung dịch sát khuẩn, thuốc, hóa chất, trang bị phòng hộ...  

9. Phòng giáo dục và đào tạo hướng dẫn các nhà trường thực hiện triệt để các 

biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế và chỉ đạo của 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa. Tăng cường kiểm tra, giám sát 

các nhà trường trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

Khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh đeo khẩu trang trong trường học; các 



 

 

cơ sở giáo dục không tổ chức cho giáo viên, học sinh đi tham quan, du lịch tại 

các vùng dịch. 

10. Đề nghị Đảng ủy các xã, thị trấn: 

Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với UBND xã, thị 

trấn và các ngành, đoàn thể, các cấp ủy đảng tại địa phương quyết liệt hơn nữa 

trong công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Trưởng các ban, phòng, ngành  

trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TTr Huyện ủy-HĐND (báo cáo); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ PCD(T/hiện); 

- Thủ trưởng các đơn vị trong huyện(T/hiện); 

- Bí Thư Đảng ủy các xã, thị trấn(P/H); 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn(T/hiện); 

- Lưu: VT. 
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Trần Anh Chung 

 
 


		chungta.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
	2020-07-28T14:32:41+0700


		2020-07-28T14:37:47+0700


		quangxuong@thanhhoa.gov.vn
	2020-07-28T14:38:18+0700




