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CÔNG ĐIỆN KHẨN 

Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, điện 
  

- Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị; MTTQ và các đoàn thể cấp huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân các xã, thị trấn; 
 

Trong thời gian qua, cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn đã vào 

cuộc một cách quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Do vậy 

đã đạt được những kết quả bước đầu hết sức tích cực; dịch bệnh đang được kiểm 

soát và tính đến 17h30 ngày 15/04/2020 số lượng người đã và đang cách ly là: 1.173 

người, hiện tại sức khỏe ổn định, trong đó: Cách ly tập trung: 116 người, theo dõi 

cách ly tại nhà là 187 người (Trong đó có 1.057 người đã hoàn thành thời gian cách 

ly y tế tại nhà, 98 người là cách ly y tế tập trung). Tiến hành lấy 170 mẫu bệnh 

phẩm gửi đi xét nghiệm, đã có 154 mẫu bệnh phẩm cho kết quả âm tính. Như vậy 

đến thời điểm hiện nay trên địa bàn huyện chưa có người bị dương tính với bệnh 

Covid-19. Tình hình tư tưởng Nhân dân rất yên tâm đối với công tác phòng chống 

dịch bệnh khi thực hiện việc cách ly toàn xã hội trong thời gian từ ngày 01/4/2020 

đến ngày 15/4/2020. 

Tuy vậy, tiềm ẩn nguy cơ xẩy ra dịch bệnh trên địa bàn là rất lớn, do số lượng 

công dân từ nước ngoài và các tỉnh Thành phố trong cả nước về trên địa bàn là 

1.173 người trong đó một số đang phải tiếp tục theo dõi tại gia đình; đặc biệt, diễn 

biết của dịch bệnh hết sức phức tạp khi có 01 trường hợp công dân nhập cảnh từ 

Thái Lan có thời gian ủ bệnh 20 ngày mới xác định dương tính hiện đang cách ly và 

điều trị tại huyện Hương Sơn, tiềm ẩn nguy cơ cao lây ra cộng đồng; ngoài ra dự 

kiến rất đông các công dân trở về trên địa bàn trong thời gian tới. 

Thực hiện Công điện khẩn số 2192/CĐ-TU ngày 15/04/2020 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhằm 
hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên địa bàn. Chủ tịch 

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn khẩn trương thực hiện một số biện pháp sau: 

1. Kiên quyết, kiên trì thực hiện nghiêm, triệt để, đầy đủ các nội dung Chỉ thị 

số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ, ngày 16/4/2020 

ít nhất đến hết ngày 22/4/2020, có thể đến 30/4/2020; các nội dung chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp chiều ngày 15/4/2020 và Công điện của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, tuyệt đối không được lơi lỏng, chủ quan, đặc biệt lưu ý: 

- Mọi người dân phải tự giác chấp hành cách ly xã hội triệt để và chấp hành 

đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch. Phát huy vai trò cộng đồng dân cư, thôn, 

tổ dân phố, tổ liên gia trong việc giám sát, theo dõi công dân chấp hành nghiêm túc.  



- Ngành Y tế tiếp tục thực hiện việc điều tra, giám sát dịch tễ và các giải pháp 

y tế theo kế hoạch đã ban hành. 

- Công an huyện cùng các phòng ngành chức năng tăng cường quản lý chặt 

chẽ việc chấp hành của mọi công dân và người từ nước ngoài, từ các địa phương trở 

về trên địa bàn; cùng với UBND các xã, thị trấn xử lý nghiêm bất kỳ các tổ chức, cá 

nhân nào vi phạm quy định trong công tác phòng, chống dịch. 

2. Các phòng, ban, ngành, các đơn vị đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã, 

thị trấn: 

 - Kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các giải pháp đồng bộ, 

nghiêm túc Kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Công điện của Ban Thường vụ tỉnh 

ủy, và Công điện này. 

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TTg, ngày 31/3/2020 

và nội dung Công điện này, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời 

Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện 

pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh 

tiến độ các công trình, dự án; tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh 

trên cây trồng, vật nuôi. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin: Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh 

công tác tuyên tuyền phòng, chống dịch, nhất là tuyên truyền để nhân dân tiếp tục 

thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội, tuyệt đối không tập trung đông người, 

không chủ quan, lơi lỏng trong công tác phòng, chống dịch. 

4. Đề nghị Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các 

đoàn thể cấp huyện: Tăng cường công tác chỉ đạo các cấp, các ngành; tuyên truyền 

vận động hội viên, đoàn viên thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp phòng, 

chống dịch, phấn đấu hết ngày 22/4/2020 trên địa bàn  không còn nguy cơ cao lây 

lan dịch bệnh, hoạt động sản xuất và đời sống nhân dân sớm trở lại bình thường. 

5. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện theo 

chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phòng, 

chống dịch và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị theo địa bàn phụ trách. 

6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Công văn số 18/CV-BCĐ 

ngày 31/3/2020 về việc phát động 15 ngày xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn 

minh trên toàn huyện đến ngày 22/4/2020 nhưng phải đảm bảo giản cách xã hội theo 

quy định.  

Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn khẩn trương nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Y tế (B/c);   

- Thường trực Huyện ủy, HĐND - UBND huyện;                 

- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND huyện (B/c); 

- Các thành viên BCĐ phòng chống dịch huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT,UBND. 

            CHỦ TỊCH 
     

   

 

 

 

  Nguyễn Thiều Quang 
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