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CÔNG ĐIỆN KHẨN 

Về việc tăng cƣờng phòng, chống dịch Covid-19 

 trên địa bàn huyện Quảng Xƣơng trong tình hình mới 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG XƢƠNG điện: 

 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp 

huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

Trong thời gian qua các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội, các 

danh nghiệp trên địa bàn và người dân đã đồng tình hưởng ứng chấp hành thực hiện 

nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid -19 trên địa 

bàn huyện tiếp tục được kiểm soát, không có bệnh nhân mắc Covid-19 trong cộng 

đồng. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn hết sức phức tạp 

theo thông báo của Bộ y tế đến 9 giờ ngày 26/7/2020 trên thế giới ghi nhận 

16.198.781 người mắc, trong đó có 648.399 người tử vong, tại Việt Nam đến nay 

đã có 418 người mắc và 365 người đã được chữa khỏi chưa có trường hợp nào tử 

vong; đặc biệt đến ngày 26/7/2020 Bộ y tế công bố có 2 ca nhiểm trong cộng đồng 

tại Thành phố Đà Nẵng  nhưng chưa xác định được nguồn lây nhiễm. 

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 2314/CV-BCĐ ngày 25/7/2020 của 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa về việc đẩy mạnh việc 

giám sát, xét nghiệm và tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid -19. 

Để chủ động phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn huyện, 

đảm bảo hoàn thành mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa đẩy mạnh 

phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp 

huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch chủ động, tích cực, đề cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là trước diễn 

biến mới của dịch bệnh Covid-19. 

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên tuyển để người dân 

hiểu rõ nguy cơ dịch có thể bùng phát bất cứ lúc nào nếu không thực hiện tốt các 



biện pháp phòng, chống dịch. Khuyến khích người dân đeo khẩu trang tại bệnh 

viện, trên các phương tiện vận tải hành khách, các khu tập trung đông người và 

thực hiện thường xuyên các biện pháp phòng, chống dịch như: rửa tay bằng xà 

phòng, dung dịch sát khuẩn… 

 2. Công an huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng và Công an cấp xã, thị 

trấn phối hợp với các địa phương trong việc kiểm tra, rà soát, giám sát các đối 

tượng từ nước ngoài vào địa bàn huyện, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các đối 

tượng nhập cảnh trái phép theo quy định của pháp luật. 

 3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát, giám sát, lập danh sách 

quản lý chặt chẽ tất cả các đối tượng trở về từ nước ngoài, đặc biệt là các đối tượng 

về nước qua các đường mòn, lối mở chưa thực hiện các thủ tục nhập cảnh và cách 

ly y tế. Đối với những người đi về từ vùng dịch Đà Nẵng phải khai báo y tế với cơ 

quan y tế gần nhất và chính quyền địa phương, yêu cầu Tổ Giám sát thôn, xóm, khu 

phố và cấp xã rà soát, lập danh sách giám sát chặt chẽ và tổ chức hướng dẫn thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả tại gia đình theo hướng dẫn của 

ngành y tế. 

 4. Trung tâm y tế huyện: 

Tăng cường giám sát dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh và tại cộng đồng, 

chú trọng những ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính để tư vấn và có hướng điều 

trị thích hợp. Chủ trì, phối hợp với  bệnh viện, phòng y tế huyện và các đơn vị liên 

quan tập trung kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã, 

thị trấn, các khu du lịch… phát hiện những sơ hở, hạn chế, yếu kém trong công tác 

phòng, chống dịch và nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 để có biện pháp chỉ đạo 

khắc phục kịp thời, báo cáo Chủ tịch UBND huyện kết quả thực hiện và đề xuất các 

biện pháp chỉ đạo quyết liệt, không để dịch bệnh lây lan vào cộng đồng trên địa 

bàn;   

Thực hiện nghiêm chế độ thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ trong tất 

cả các ngày; rà soát, bổ sung các điều kiện về nhân lực, thuốc, hóa chất, vật tư trang 

thiết bị… đảm bảo  sẵn sàng đáp ứng với tình huống mới của  dịch bệnh. 

 5. Bệnh viện Đa khoa huyện: Tổ chức tốt việc phân luồng khám chữa bệnh, 

đảm bảo tất cả những người có biểu hiện bệnh đường hô hấp được hướng dẫn phân 

luồng, khám tại phòng khám riêng dành cho các bệnh hô hấp ngay từ khi mới đến 

cơ sở khám chữa bệnh. 

Tổ chức thực hiện tốt các biện pháp tiêu độc khử trùng, kiểm soát lây nhiễm 

trong cơ sở khám chữa bệnh;  báo cáo hàng ngày tình hình khám các bệnh đường 

hô hấp cho Trung tâm y tế huyện để phối hợp lấy mẫu và làm các xét nghiệm sàng 

lọc cho tất cả các trường hợp nghi ngờ. 



 6. Ban chỉ huy quân sự huyện chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan 

tiếp tục cũng cố và duy trì các cơ sở cách ly tập trung của huyện để đưa người vào 

cách ly tập trung khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện. 

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức, đoàn thể tăng cường phối hợp 

với các cấp chính quyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tự giác tuân thủ 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tố giác các tổ chức, cá nhân vi phạm quy 

định về phòng, chống dịch bệnh.  

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 khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
 -T.Tr H. ủy-HĐND huyện(báo cáo); 

- Các thành viên BCĐ PCD huyện(T/h); 

- Thủ trưởng các cơ quan,  đơn vị (T/h); 

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

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Anh Chung 
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