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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  892/UBND-VP Tràng Định, ngày 26 tháng  7  năm 2020 
V/v tiếp tục triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 
 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Hiện nay tình hình dịch đang có diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, đặc 

biệt là trường hợp nghi nhiễm tại Thành phố Đà Nẵng, Bộ Y tế đã xác định đây 

là trường hợp dương tính với SARS-COV-2 trong cộng đồng đầu tiên được ghi 

nhận sau 99 ngày cả nước chưa có ca mắc nào, đây là trường hợp có khả năng 

lây nhiễm rất cao, cần triển khai ngay các biện pháp cần thiết phòng, chống dịch  

để ngăn ngừa có hiệu quả, không để lây lan ra cộng đồng. 

Thực hiện Công văn số 1780/CV-BCĐ ngày 26/7/2020 của BCĐ phòng, 

chống dịch Covid-19 tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19.Trước tình hình cấp bách trên, để tăng cường công 

tác phòng, chống dịch COVID-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

huyện Tràng Định đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Thông tin đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

quần chúng nhân dân tạm dừng di chuyển đến Thành phố Đà Nẵng với mục đích 

tham quan, du lịch, công tác, thăm thân hoặc những công việc khác nếu không 

cần thiết. Thông tin đến đối với những trường hợp là người địa phương hiện 

đang ở Thành phố Đà Nẵng phải có các biện pháp tự bảo vệ phòng, chống lây 

nhiễm COVID-19. Đối với những trường hợp đã đến Đà Nẵng trở về địa 

phương chưa qua 14 ngày phải thực hiện việc khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, 

thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi tập trung đông người và tuân thủ các 

biện pháp phòng, chống dịch. Riêng đối với các trường hợp đã từng đi đến địa điểm 

bệnh nhân 416 có mặt từ ngày 16/7/2020 (Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, 

Trung tâm tiệc cưới và Hội nghị For You Palace…) và bệnh nhân 418 có mặt từ ngày 

11/7/2020 (Phường Thanh Bình, quận Hải Châu TP Đà Nẵng; Phòng khám tư đường 

Đinh Tiên Hoàng Thành phố Đà Nẵng; Bệnh viện Đà Nẵng…) thực hiện cách ly y tế 

tại nhà. Khi có những dấu hiệu bất thường như sốt, ho, khó thở…cần đến ngay cơ sở y 

tế khám và lấy xét nghiệm giám sát dịch Covid-19 theo quy định. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân không 

được chủ quan, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch 

COVID-19. Tuân thủ việc việc đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi tập trung đông 

người. 



3. Tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, đặc biệt là các 

đường mòn, lối mở, không để các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; giám 

sát, kịp thời phát hiện sớm các trường hợp nhập cảnh trái phép về địa phương để đưa 

đi cách ly tập trung ngay theo quy định. 

4. Thông tin đến các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn có các chuyên 

gia vào làm việc phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-

19 khi mời chuyên gia vào làm việc tại địa phương. 

5. Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND&UBND 

huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động theo dõi sát thông tin diễn biến 

tình hình dịch bệnh để chủ động các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

kịp thời, hiệu quả; tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ 

sở khám chữa bệnh (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, quy trình tiếp nhận, sàng lọc, 

phân luồng điều trị, phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn…); Giám sát chặt chẽ và 

lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với tất cả các trường hợp viêm phổi nặng 

không rõ nguyên nhân; Rà soát bố trí trang thiết bị vật tư hóa chất đảm bảo công 

tác phòng, chống dịch.  

 UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế Lạng Sơn; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện; 

- Các cơ sở hành nghề Y tư nhân; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

KT. CHỦ TIC̣H 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Lương Quốc Toản 
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