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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN NAM TRÀ MY 

Số: 11/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Nam Trà My, ngày 06  tháng  02 năm 2020  
 

THÔNG BÁO 

Nội dung kết luận của Đ/c Hồ Quang Bửu –  Chủ tịch UBND huyện  
tại buổi họp Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch  

viêm đường hô hấp cấp chủng mới của virut Corona 
  

Ngày 06 tháng 02 năm 2020, đồng chí Hồ Quang Bửu –  Chủ tịch UBND 
huyện chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch bệnh viêm 
đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra. Tham dự buổi họp có 
đồng chí Nguyễn Thế Phước – Phó chủ tịch UBND huyện, các thành viên trong 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 
Cô-rô-na gây ra theo Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của 
UBND huyện và UBND các xã; vắng lãnh đạo UBND các xã: Trà Cang, Trà 
Don, Trà Dơn, Trà Linh, Trà Vinh, Trà Tập. 

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện báo cáo tình hình dịch bệnh 
viêm đường hô hấp cấp chủng mới của Corona gây ra, kiến nghị các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện; ý kiến của các thành viên dự họp; ý 
kiến của đồng chí Nguyễn Thế Phước – Phó chủ tịch UBND huyện; Đồng chí 
Hồ Quang Bửu – Chủ tịch UBND huyện kết luận một số nội dung như sau: 

1. UBND các xã khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 
bệnh ở cấp xã, tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, các 
biện pháp phòng, tránh dịch bệnh theo khuyến cáo của cơ quan y tế. Kịp thời 
nắm bắt thông tin và thông báo chính xác đến người dân, đồng thời báo cáo 
thường xuyên tình hình sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã về huyện để theo dõi, 
chỉ đạo xử lý kịp thời. 

2. Trung tâm Y tế huyện tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch 
phòng, chống dịch; thành lập và duy trì thường xuyên các đội phản ứng nhanh, 
đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng cho công tác cấp cứu, điều trị, theo dõi bệnh 
nhân khi có người bị nhiễm bệnh hoặc có nghi ngờ bị nhiễm bệnh trên địa bàn 
huyện.  

+ Xây dựng kế hoạch phun hóa chất ở các cơ sở trường học, chợ, địa điểm 
công cộng, nơi thường xuyên tập trung đông người. 

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn nhân dân các kỹ 
năng để chủ động thực hiện tốt việc phòng, tránh dịch bệnh. 

3. Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện chỉ đạo các đơn vị trường học trên 
địa bàn huyện chủ động triển khai các biện pháp vệ sinh cá nhân cho giáo viên 
và học sinh, nhất là học sinh bán trú, nội trú; thường xuyên dọn vệ sinh trường, 
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lớp sạch sẽ, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang, giữ ấm cơ thể, 
hạn chế tập trung đông người,… 

4. Phòng Văn hóa & Thông tin huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch 
bệnh đến nhân dân trên địa bàn huyện; đồng thời, theo dõi, phối hợp với Công 
an huyện xử lý nghiêm những trường hợp phát tán thông tin sai lệch, thiếu chính 
xác về dịch bệnh nếu có. 

+ Hướng dẫn các cơ sở lưu trú, các điểm kinh doanh giải trí tăng cường 
các biện pháp phòng, tránh dịch bệnh tại cơ sở. 

+ Phối hợp Trung tâm Y tế huyện in tờ rơi tuyên truyền về sự nguy hiểm 
và các biện pháp phòng, tránh nhiễm vi rút Cô-rô-na cấp phát kịp thời đến nhân 
dân các thôn, nóc. 

+ Chỉ đạo và hướng dẫn cán bộ văn hóa xã phát huy biện pháp tuyên 
truyền bằng loa di động trên địa bàn các xã. 

5. Trung tâm Văn hóa - thể thao & Truyền thanh - truyền hình huyện kịp 
thời, thường xuyên đưa tin về tình hình dịch bệnh, các triệu chứng khi mắc bệnh 
và các biện pháp phòng, tránh dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại 
chúng và các hình thức tuyên truyền trực quan nhanh chóng, chính xác, dễ hiểu 
để người dân dễ tiếp thu và thực hiện. 

6. Văn phòng HĐND&UBND huyện thường xuyên cập nhật và đăng tải 
thông tin của Bộ Y tế về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, tránh lên 
Cổng thông tin điện tử huyện. 

7. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện phân bổ 
nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trên 
địa bàn huyện. 

8. Về giải quyết một số nội dung khác liên quan: 

+ Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện vẫn tiếp nhận tài trợ của các cá 
nhân, tổ chức xã hội, hình thức tiếp nhận thực hiện theo Công văn số 
720/UBND-VP ngày 21/9/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về tiếp nhận tài trợ, 
viện trợ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.  

+ Đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo huyện phát huy trách nhiệm được phân 
công; chủ động nắm bắt thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh, 
kiểm tra, giám sát chặt chẽ (kể cả ngày nghỉ) về diễn biến của dịch bệnh, 
thường xuyên báo cáo về thường trực Ban Chỉ đạo để theo dõi, chỉ đạo. 

+ BCH Quân sự huyện điều chỉnh một số nội dung có liên quan đến Lễ 
giao nhận quân năm 2020 theo đúng hướng dẫn tại Công điện số 06/CD-CĐ-TM 
ngày 04/02/2020 của Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về việc 
thực hiện giao nhận quân năm 2020. 

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các Hội, đoàn thể 
huyện tích cực phối hợp thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động, nâng cao 
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nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh 
do vi rút Cô-rô-na gây ra. 

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu –  Chủ tịch 
UBND huyện tại buổi họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 
hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra; Yêu cầu các cơ quan, ban 
ngành liên quan triển khai thực hiện./. 

 
 
 
Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy-HĐND-UBND huyện; 
- TT. UBMTTQVN huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 
- UBND các xã; 
- LĐ+C.Viên VP; 
- Thành viên BCĐ; 
- Lưu: VT, UBND. 
  

 
 
 
 


