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        Kính gửi: 

- Các phòng, b n,   n v ; 

- Các c  qu n Trung ư ng   ng tr n     b n hu ện; 

- UBND các xã, th  trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 3854/UBND-KGVX ng   26/7/2020 củ  UBND 

tỉnh Phú Y n về việc thực hiện Thông báo số 253/TH-VPCP ng   25/7/2020 củ  

Văn phòng Chính phủ; UBND hu ện   u cầu phòng, b n,   n v ,     phư ng 

thực hiện tốt một số nội dung s u: 

 1. D ch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tr n phạm vi to n 

cầu. Việt Nam  ã xuất hiện các ca nhiễm bệnh mới trong cộng  ồng. Các phòng, 

b n,   n v ,     phư ng, các tổ chức, cá nhân cần tiếp tục quán triệt các qu n  iểm, 

ngu  n tắc, phư ng châm v  thực hiện nghi m biện pháp phòng chống d ch trong 

tình hình mới  ã  ược Thủ tướng Chính phủ chỉ  ạo tại Chỉ th  số 19/CT-TTg ng   

24/4/2020, tu ệt  ối không chủ quan, mất cảnh giác. Đối với các diễn biến mới củ  

d ch bệnh cần xử lý bình tĩnh, ki n qu ết với các biện pháp phù hợp. 

2. Các c  qu n,   n v ,     phư ng quán triệt v  tổ chức thực hiện  ầ   ủ các 

biện pháp phòng, chống d ch theo hướng dẫn củ  B n Chỉ  ạo quốc gi  phòng 

chống d ch COVID-19 v  củ  các Bộ, ng nh Trung ư ng, củ  tỉnh v  củ  hu ện. 

Tiếp tục thực hiện mục ti u kép vừ  phòng, chống d ch, vừ  phát triển kinh 

tế - xã hội. Tiếp tục c  biện pháp phù hợp hỗ trợ các nh  ngoại gi o, qu n chức 

c o cấp, nh   ầu tư nhập cảnh v o Việt N m  ến Phú Hò  trong thời gi n ngắn 

 ể xử lý công vụ,   m phán, ký kết hợp  ồng, hoạt  ộng  ầu tư, thư ng mại. 

UBND các xã chỉ  ạo Trạm Y tế các xã phối hợp các c  qu n chức năng 

tăng cường r  soát, kiểm tr , giám sát việc tuân thủ các biện pháp phòng, chống 

d ch theo hướng dẫn củ  Bộ Y tế;  ồng thời hướng dẫn những người  i về từ 

vùng c  d ch kh i báo, cập nhật tình hình sức khỏe tr n phần mềm kh i báo   tế 

hoặc tại Trạm Y tế các xã. 

3. Đối với cán bộ, công chức, vi n chức v  người dân tr n     b n hu ện  i 

về từ th nh phố Đ  Nẵng trong thời gi n từ ng   10/7/2020  ến n   phải thực 

hiện kh i báo   tế tại c  sở   tế     phư ng v  tr n phần mềm NCOVI củ  Bộ Y 

tế. Các trường hợp c  tiếp xúc với c  bệnh 416, 418, 419, 420 hoặc bệnh nhân 

khác (nếu c ) thì áp dụng biện pháp cách l    tế tập trung v  lấ  mẫu xét nghiệm 

theo qu    nh; các trường hợp khác, trước mắt áp dụng biện pháp tự theo dõi sức 

khỏe tại nh  trong vòng 14 ng  ; trường hợp c  triệu chứng sốt, ho, kh  thở trong 

vòng 14 ng   s u khi rời Đ  Nẵng phải  ược nhập viện, cách l , xét nghiệm 

SARS-CoV-2. 
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` 4. Trung tâm Y tế hu  n 

 a) Kích hoạt các  ội phản ứng nh nh, khu vực cách l  tại Trung tâm Y tế 

v  tại các Trạm Y tế; Tăng cường giám sát tất cả các trường hợp nghi ngờ mắc 

bệnh, giám sát tr n diện rộng  ể phát hiện nguồn lâ ; k p thời phát hiện, cách l , 

kho nh vùng, xử lý triệt  ể các ổ d ch. 

 b)  Tổ chức tập huấn chu  n môn, tiếp tục việc hỗ trợ kỹ thuật giữ  các 

tu ến  ể k p thời hỗ trợ các trường hợp nghi nhiễm COVID-19. 

 c) Bảo  ảm vật tư, tr ng thiết b    tế phục vụ công tác phòng, chống d ch. 

5. Phòng Văn hóa- Thông tin  

Tăng cường phối hợp với các c  qu n,   n v      phư ng kiểm tr , hướng 

dẫn các c  sở lưu trú, các  iểm th m qu n du l ch tiếp tục thực hiện tốt các biện 

pháp phòng, chống d ch theo khu ến cáo củ  ng nh   tế v  chỉ  ạo củ  Bộ Văn 

h  , Thể th o v  Du l ch. 

6. Trung tâm Văn hóa - Thể thao v  Tru  n thanh - Tru  n h nh  

Thực hiện tốt công tác tu  n tru ền  ể người dân chủ  ộng thực hiện  ầ  

 ủ các biện pháp phòng, chống d ch, không chủ qu n, l  l  hoặc c  tâm lý ho ng 

mang. 

 7. Công an hu  n  

 - Phối hợp các   n v  li n qu n kiểm tr  việc thực hiện các quy   nh về 

phòng, chống d ch COVID-19 tr n các phư ng tiện gi o thông vận tải công cộng 

theo hướng dẫn, chỉ  ạo củ  Bộ Gi o thông Vận tải. 

- Phối hợp UBND các xã, th  trấn chỉ  ạo công  n các xã, th  trấn r  soát, 

quản lý, giám sát chặt chẽ tất cả những trường hợp nhập cảnh từ nước ngo i về 

  ng l m việc v  cư trú tr n     b n. R  soát người từ vùng c  bệnh trở về  ể xử 

lý theo hướng dẫn củ  ng nh Y tế. Chỉ  ạo các tổ,  ội, thôn x m phát hiện những 

trường hợp nhập cảnh trái phép, báo cáo chính qu ền     phư ng  ể kiểm tr , 

cách l  theo qu    nh phòng chống d ch COVID-19. Xử lý nghi m những trường 

hợp nhập cảnh trái phép v  các   n v , tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác 

phòng chống d ch COVID-19 (nếu c ). 

 8. Ban Chỉ hu  Quân sự hu  n 

 Chủ trì, phối hợp Công an hu ện, Trung tâm Y tế, UBND các     phư ng 

tiếp tục tổ chức tốt việc thực hiện tốt công tác phòng, chống d ch COVID-19 theo 

qu    nh. 

 9. Phòng Giáo dục v  Đ o tạo  

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế hu ện v  các     phư ng chủ  ộng 

xâ  dựng phư ng án phòng, chống d ch trong các   n v  trường học tr n     b n 

bảo  ảm  n to n. 

10. Tổ chức, do nh nghiệp khi mời các chu  n gi , nh   ầu tư,  ư  l o 

 ộng t   nghề c o từ nước ngo i v o l m việc tại Phú Hò  v  các c  sở sản xuất 



 

3 

 

kinh doanh phải ch u trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo  ảm  n to n 

phòng, chống d ch theo  úng qu    nh. 

 11. B n chỉ  ạo phòng, chống d ch COVID-19 hu ện tiếp tục theo dõi diễn 

biến tình hình d ch, tăng cường kiểm tr      b n  ược phân công phụ trách, chủ 

 ộng triển kh i thực hiện v  xử lý k p thời, phù hợp các vấn  ề phát sinh trong 

phòng, chống d ch. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp kh  khăn vướng mắc báo 

cáo về UBND hu ện biết  ể chỉ  ạo k p thời. 

Các phòng, b n,   n v ,     phư ng phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT. Hu ện ủ  (b/c); 

- TT. HĐND Hu ện(b/c); 

- TV BCĐ PC d ch nCoV hu ện; 

- CT, các PCT UBND hu ện; 

- CVP UBND hu ện; 

- Trung tâm VHTT-TTTH hu ện; 

- TTTT tỉnh; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PH  CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đinh Công Thạch 
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