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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam  

tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp  

cấp do chủng mới của vi rút Corona tỉnh 

 

Ngày 26/02/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) tỉnh Quảng Trị (sau đây gọi là Ban 

Chỉ đạo) tổ chức họp đánh giá tình hình và bàn các giải pháp tăng cường phòng, 

chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 

Hoàng Nam chủ trì cuộc họp. 

Sau khi nghe Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh 

và các hoạt động đã triển khai; ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hoàng Nam kết luận: 

UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả làm việc của các 

Sở, Ban, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.  

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang có xu hướng lây lan nhanh chóng trên 

phạm vi toàn cầu; đặc biệt là ở Hàn Quốc, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức 

tạp có nguy cơ cao xâm nhập vào nước ta. Trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường 

hợp nào có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới vi rút Corona và tình hình 

dịch bệnh đang được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, để chủ động, sẵn sàng ứng phó với 

nguy cơ bị lây nhiễm dịch bệnh từ các vùng dịch trên thế giới, UBND tỉnh yêu cầu 

các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh các 

hoạt động phòng chống dịch theo nội dung Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/2/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ, các Văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và các kế hoạch, văn bản 

chỉ đạo của UBND tỉnh, tập trung triển khai ngay các nội dung sau: 

1. Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã. thành phố tiếp tục quán triệt 

sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không được chủ quan, lơ là; thực hiện 

nghiêm các giải pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 

UBND tỉnh và hướng dẫn của các bộ ngành Trung ương.  

2. Áp dụng khai báo y tế bắt buộc đối với mọi người nhập cảnh đến từ hoặc đi 

qua Hàn Quốc để theo dõi y tế. Đối với những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua 

khu vực Daegu và Bắc Gyeosangsang phải được tổ chức cách ly kịp thời tại khu vực 

cách ly tập trung tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cũ), Trung đoàn 9 (sư đoàn 968) và 

các địa điểm khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Những trường hợp phát 

hiện có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải được tổ chức cách ly tuyệt đối, lấy mẫu xét 

nghiệm và điều trị y tế kịp thời tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi tỉnh. Các 

biện pháp cách ly thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tổ chức ngay việc cách ly 

tuyệt đối, lấy mẫu xét nghiệm và theo dõi hai công dân thị trấn Cửa Việt trở về từ 



2 

 

vùng dịch của Hàn Quốc tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi tỉnh và tiến 

hành cách ly tập trung tất cả những người đã tiếp xúc với hai công dân trên tại khu 

vực cách ly tập trung của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cũ). 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo ngay danh sách cụ thể 

người lao động; Sở Giáo dục đào tạo thông báo ngay danh sách học sinh Quảng Trị 

làm việc, học tập tại các nước: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản cho các địa phương 

để có các phương án, biện pháp phòng chống dịch bệnh kịp thời. 

4. Công an tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Công an kịp thời chia sẻ thông tin người 

nhập cảnh từ các nước, các vùng có dịch vào Quảng Trị; Chỉ đạo Công an các địa 

phương kiểm tra, rà soát danh sách công dân Quảng Trị và những người nhập cảnh từ 

các nước, các vùng nói trên để kịp thời cung cấp cho Ban Chỉ đạo tỉnh và UBND các 

địa phương để có kế hoạch quản lý và triển khai công tác phòng, chống dịch. 

5. Tạm dừng không đón và làm việc với khách đến từ hoặc đi qua vùng có 

dịch. Khuyến cáo công dân Quảng Trị không đến các vùng có dịch ở các nước, những 

trường hợp đặc biệt thì khi về phải khai báo y tế và cách ly tập trung 14 ngày theo 

quy định kể từ ngày nhập cảnh. 

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sư đoàn 968: Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ 

chức đón nhận người vào khu cách ly tập trung theo kế hoạch. Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh khảo sát, xây dựng kế hoạch dự phòng tăng thêm cơ sở vật chất để tổ chức cách 

ly tập trung khi có yêu cầu. 

7. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời xây dựng các 

phương án phòng, chống dịch bệnh cho từng giai đoạn cụ thể, phù hợp với diễn biến 

tình hình thực tế dịch bệnh trên địa bàn. 

8. Tiếp tục tuyên truyền, vận động người Quảng Trị đang sinh sống, lao động, 

học tập tại các nước, các vùng có dịch tuân thủ hướng dẫn của nước sở tại; khi trở về 

tự giác chấp hành nghiêm túc các hướng dẫn, quy định về phòng chống dịch của các 

cơ quan chức năng. 

9. Thực hiện nghiêm túc quy chế phát ngôn và thông tin đầy đủ, chính xác, kịp 

thời trong quá trình triển khai phòng chống dịp bệnh; tuyệt đối không để hoang mang 

trong nhân dân.    

10. Sở Tài chính, UBND các địa phương: Chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực tài 

chính để đáp ứng công tác phòng, chống dịch. 

UBND tỉnh thông báo để các đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c) 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo; 

- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh 

- Sư đoàn 968; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Lưu VT, VX. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Nguyên Hồng 
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