
UỶ BAN NHÂN DÂN 

  TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:         /UBND-VX1 
V/v phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona gây ra 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Vĩnh Phúc, ngày       tháng       năm 2020 

 

Kính gửi:  - Các Sở, ngành: Y tế, Thông tin và Truyền 

thông, Văn hóa, Thể thao và Du  lịch, Giáo dục 

và Đào tạo, Tài chính, Lao động-TB&XH, Ban 

Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

- Báo Vĩnh Phúc; Đài PTTH tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

  

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 

23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Văn bản số 

441/VPCP-KGVX ngày 16/01/2020 của Văn phòng Chính phủ về dịch bệnh 

viêm phổi tại Trung Quốc (được sao gửi kèm theo); Để chủ động kiểm soát, 

ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn có 

ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Lao động-TB&XH, UBND 

cấp huyện: Rà soát, báo cáo ngay việc người Trung Quốc về quê ăn tết quay trở 

lại làm việc, người lao động ở Việt Nam đi lao động ở Trung Quốc về quê ăn 

Tết; báo cáo UBND tỉnh. 

Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo và kịp thời phát hiện người có triệu 

chứng để các ngành chức năng can thiệp kịp thời. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường học nếu phát hiện 

học sinh bị sốt cho nghỉ học để điều trị. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khuyến cáo các khách sạn, nhà hàng 

hạn chế tiếp khách du lịch đến từ Trung Quốc. 

4. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với UBND cấp 

huyện rà soát số lao động Vĩnh Phúc làm việc tại Trung Quốc, đặc biệt là vùng 

có dịch; báo cáo UBND tỉnh. Quản lý, nắm chắc số lao động Trung quốc về quê 

ăn Tết, quay trở lại Vĩnh Phúc làm việc. 

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế đảm bảo đáp ứng đủ kinh phí 

cho các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh Truyền 

hình tỉnh phối hợp với Sở Y tế để cung cấp thông tin, tuyên truyền để người dân 

chủ động, tích cực việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 



chủng mới của vi rút Corona gây ra; khuyến cáo không nên đến các khu vực 

đang có dịch; hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh. 

7. Đối với ngành Y tế: 

7.1. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đáp ứng với dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; xây dựng kịch 

bản khi xảy ra dịch; báo cáo UBND tỉnh. 

7.2. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp tỉnh; Đội phản ứng 

nhanh, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt. Xây dựng phác đồ để điều trị, quy trình 

cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Các nội dung trên hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 03/2/2020. 

7.3. Chuẩn bị sẵn cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế sẵn sàng can 

thiệp, tiếp nhận, chữa trị cho người bệnh. 

 7.4. Chỉ đạo Trung tâm y tế tuyến huyện, nếu đủ khả năng điều trị không 

chuyển bệnh nhân lên tuyến trên; trường hợp nặng sẽ tổ chức hội chẩn giữa 

Lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm y tế. 

7.5. Sử dụng đội ngũ y tế xã, y tế thôn bản thông báo cách phòng ngừa, 

hướng dẫn và tổ chức đưa đi cách ly các trường hợp có triệu chứng như: sốt, 

nhức đầu, buồn nôn, xuất huyết… 

7.5. Thiết lập đường dây nóng, thông báo trên các phươpng tiện thông tin 

đại chúng để tiếp nhận thông tin khi phát hiện nghi ngờ người nhiễm bệnh. 

7.6. Tổng hợp báo cáo, đề xuất kịp thời với UBND tỉnh tình hình diễn 

biến dịch bệnh. 

Yêu cầu các Sở, Ngành, UBND cấp huyện khẩn trương, nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Như kg; 

- CV: VX1; 

- VT ( Tr       b). 

 

TL.CHỦ TỊCH 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

         PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Thị Minh Lợi 
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