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V/v Tăng cường công tác kiểm soát, phòng 

chống dịch bệnh Covid 19 

Hoà Vang, ngày      tháng  3  năm 2020 

Kính gửi:    

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

- UBND 11 xã. 

Thời gian qua, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương đã tập trung thực hiện 

tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid 19 diễn 

biến ngày càng phức tạp, dự báo cao điểm trong thời gian đến. Thực hiện ý kiến chỉ 

đạo của Trung ương, thành phố về tăng cường công tác kiểm soát, phòng, chống 

dịch bệnh Covid 19, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ 

tịch UBND 11 xã thực hiện một số nội dung sau:  

1. Tập trung cao độ công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn 

với tinh thần cao nhất, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn, thực 

hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, thành phố về công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid 19 trong tình hình mới trên nguyên tắc: Bảo vệ sức khỏe của nhân 

dân là mục tiêu quan trọng nhất hiện nay; thực hiện đồng bộ các giải pháp để ngăn 

chặn, hạn chế tối đa nguồn lây nhiễm; phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm 

bệnh, điều tra dịch tễ, phân loại, sàng lọc, cách ly chặt chẽ, khoanh vùng, dập dịch, 

điều trị kịp thời, hiệu quả các trường hợp nhiễm bệnh. 

2. Tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 

người; dừng triệt để các nghi lễ, hoạt động tôn giáo; thực hiện đóng cửa toàn bộ các 

cơ sở dịch vụ trừ dịch vụ cung cấp lương thực thực phẩm, dược phẩm, các cơ sở 

khám chữa bệnh; cấm tụ tập nhiều hơn 10 người ở bên ngoài công sở, trường học, 

bệnh viện; tạm dừng hoặc tổ chức hạn chế các hoạt động giao thông công cộng; 

yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà. Thời gian thực hiện các biện pháp các biện 

pháp từ 0 giờ, ngày 28/3/2020. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND 11 xã thực hiện niêm yết các quy định nêu trên tại 

các cơ sở dịch vụ trên địa bàn, tổ chức kiểm tra thường xuyên, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm. 

Yêu cầu Công an huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị để kịp thời xử lý các tổ chức, 

các nhân không chấp hành. 

3. Tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm cho 

cán bộ, đảng viên đến từng hộ, từng người dân về công tác phòng chống dịch. 

Thông tin kịp thời, chính xác về tình hình phòng, chống dịch; nâng cao ý thức 

của mỗi người dân về tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy 

định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, trong đó 

để bảo đảm an toàn, nhất là thời điểm hiện nay và thời gian tới, khuyến cáo 



người dân nên hạn chế tiếp xúc xã hội, ít di chuyển và hướng dẫn người dân, cán 

bộ, đảng viên thay đổi phương thức sinh hoạt, làm việc, là từ trực tiếp sang trực 

tuyến và các hình thức phù hợp khác để tránh lây nhiễm; thực hiện khai báo y tế 

tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, 

biểu hiện nghi nhiễm bệnh Covid-19.  

Yêu cầu Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện tăng cường tần suất 

phát sóng các nội dung tuyên truyền (01 giờ/lần) và tuyên truyền bằng xe lưu động. 

Yêu cầu UBND 11 xã chỉ đạo tuyên truyền trên đài phát thanh của xã và 

tuyên truyền bằng xe lưu động, thực hiện tuyên truyền đến tận thôn xóm để 

người dân được biết, thực hiện (tần xuất 2 giờ/lần).  

3. Đề nghị Trung tâm Y tế huyện khẩn trương hoàn thiện phương án, kịch 

bản phòng chống dịch ứng với từng cấp độ, quy mô cao hơn, đảm bảo đầy đủ 

các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vật tư và nhân lực để phòng, 

chống dịch trong tình huống dịch bùng phát và lan rộng.
  

4. Đề nghị Công an huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực 

hiện nghiêm túc biện pháp kiểm soát chặt chẽ tại khu vực chốt chặn Cửa ô Hòa 

Phước, Cửa ô Hòa Nhơn. 

5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND 11 nêu cao tinh thần 

trách nhiệm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các các chủ trương nêu trên, 

quy trách nhiệm người đứng đầu và kiểm điểm phê bình các địa phương, đơn vị lơ 

là, thực hiện không nghiêm túc, để xảy ra vi phạm.  

Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương triển 

khai thực hiện./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C,PVP HĐND và UBND huyên; 

- Lưu: VT, VP (Phương). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 
Bùi Nam Dũng 
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