
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN CÁI RĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 117/UBND 

V/v thực hiện công tác phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra 

 Cái Răng, ngày 31 tháng 01 năm 2020 

        Kính gửi:  

- Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể quận; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường; 

- Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra; Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 

2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công văn số 296/VPUB-KGVX ngày 

29 tháng 01 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về 

việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra; Công văn số 280/SYT-YDQLHN ngày 30 tháng 

01 năm 2020 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về việc phối hợp công tác phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể quận, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các phường, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận khẩn 

trương triển khai quán triệt các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế 1 và tổ 

chức thực hiện thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động, sinh viên, học sinh 

và Nhân dân trên địa bàn quận về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

2. Giao Giám đốc Trung tâm Y tế quận thực hiện: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận xây dựng dự thảo kế hoạch phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên 

địa bàn quận và thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh quận, gửi về 

Phòng Y tế quận chậm nhất 9 giờ ngày 03 tháng 02 năm 2020 để kiểm tra 

(điều chỉnh, bổ sung), trình Ủy ban nhân dân quận ký ban hành. 

 
1 Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn doán và 

điều trị viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV); Quyết định số 156/QĐ-BYT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ 

Y tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona; Quyết định số 181/QĐ-

BYT ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Bộ Y tê về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona mới (nCoV)”; 
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- Giám sát chặt chẽ và phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh tại hộ gia đình 

để khoanh vùng và xử lý kịp thời. Báo cáo kịp thời diễn biến tình hình dịch theo 

quy định. 

- Triển khai hoạt động sẵn sàng xử lý triệt để dịch bệnh theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh. 

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các 

phương tiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và thực hiện chuyển viện 

theo quy định. 

3. Giao Trưởng phòng Y tế quận chủ trì, phối hợp với Giám đốc Trung 

tâm Y tế quận tham mưu Ủy ban nhân dân quận ban hành kế hoạch phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên 

địa bàn quận và thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh quận, gửi về Ủy 

ban nhân dân quận chậm nhất 15 giờ ngày 03 tháng 02 năm 2020. Phối hợp 

với Giám đốc Trung tâm Y tế quận cập nhật diễn biến, tình hình dịch bệnh hàng 

ngày trên địa bàn, định kỳ hàng tuần (trước 9 giờ, thứ Năm) tổng hợp báo cáo về 

Ủy ban nhân dân quận. 

4. Giao Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Trưởng 

Công an quận chỉ đạo hệ thống ngành Văn hóa tăng cường kiểm tra các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ du lịch có người nước ngoài đến lưu trú. Tổ chức tuyên 

truyền các biện pháp phòng ngừa, đồng thời xử lý các tổ chức, cá nhân tuyên 

truyền sai nội dung tình hình dịch bệnh. 

5. Giao Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh quận 

thực hiện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh quận, hướng dẫn cán bộ 

truyền thanh phường nâng cao chất lượng tuyên truyền qua hệ thống truyền 

thanh phường về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra. Đồng thời sử dụng ô tô tuyên truyền lưu 

động tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại các tuyến đường 

chính của quận, khu vực tập trung đông dân cư từ nay đến ngày khi công bố hết 

dịch bệnh để người dân được rõ. 

6. Giao Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận chỉ đạo Hiệu trưởng các 

trường trực thuộc Phòng Giáo dục và đào tạo quận thông tin, tuyên truyền đến 

phụ huynh và học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Tổ chức tổng vệ sinh trường lớp, thiết 

bị học tập, hướng dẫn học sinh vệ sinh cá nhân, đảm bảo dinh dưỡng cho các học 

sinh học bán trú. 

7. Giao Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch quận chuẩn bị sẵn nguồn kinh 

phí, khi cần thiết tham mưu Ủy ban nhân dân quận bổ sung kinh phí phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona. 
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8. Giao Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với 

các cơ quan có liên quan nắm chặt tình hình lao động trong các doanh nghiệp có 

người nước ngoài làm việc, hướng dẫn xây dựng kế hoạch tuyên truyền các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona 

trong các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn quận. 

9. Giao Trưởng Công an quận tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ lưu trú có người nước ngoài trên địa bàn quận và quản lý chặt tình hình 

người nước ngoài trên địa bàn; Điều tra và xử lý triệt để các trường hợp lợi dụng 

tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút 

Corona tung tin không đúng sự thật. 

10. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ 

chức thành viên phối hợp với các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các 

phường thường xuyên tuyên truyền lồng ghép vào các buổi sinh hoạt lệ của các 

chi, tổ, hội để các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do 

chủng mới của vi rút Corona. Đồng thời tham gia giám sát các cơ quan chuyên 

môn trong việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng 

mới của vi rút Corona. 

11. Đề nghị các thành viên Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử và ấn 

phẩm báo chí tuyên truyên quận tăng cường viết bài, đăng tin các nội dung tuyên 

truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra, nhằm tạo khí thế chung của toàn quận trong nỗ lực 

phòng chống, dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona. 

12. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường tổ chức triển khai, quán 

triệt và tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hệ thống chính trị và đến Nhân dân 

trên địa bàn. Chỉ đạo Trạm Y tế phường tổ chức điều tra, giám sát, phát hiện 

cách ly và xử lý kịp thời không để dịch lây lan, tổ chức sơ cứu ban đầu và 

chuyển tuyến điều trị khi mắc bệnh. Theo dõi chặt các trường hợp điều trị tại 

nhà. Thành lập đội chống dịch gồm cán bộ y tế, đoàn thanh niên, phụ nữ và các 

tổ chức, đoàn thể trên địa bàn để triển khai các biện pháp phòng, chống tại các 

hộ gia đình. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu 

trên tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT QU, HĐND, UBND quận; 

- TT UBMTTQVN quận; 

- CT, các PCT UBND quận; 

- TV BBT Trang TTĐT và các APBTT quận; 

- Trường Đại học Tây Đô; 

- Trường Đại học kiến trúc; 

- Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng; 

- Trường THPT Trần Đại Nghĩa; 

- Trường THPT Nguyễn Việt Dũng; 

- Các trường tư thục trên địa bàn; 

- Lưu: VT.   Năng 

 

 

 

 

  

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vương Công Khanh 
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