
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĨNH THẠNH 

 

Số:          /UBND-VP 

V/v thực hiện các biện pháp giám sát, 

cách ly để phòng, chống dịch bệnh viêm  

đường hô hấp cấp do nCoV gây ra   

trên địa bàn huyện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Thạnh, ngày        tháng        năm 2020 

 

 

                                                          Kính gửi:  

- Trưởng Công an huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 613/UBND-VX ngày 

06/02/2020 về việc thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly để phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra và Công văn số 590/UBND-VX ngày 

05/02/2020 về việc tăng cường phòng, chống dịch do nCoV gây ra; Chủ tịch UBND 

huyện yêu cầu Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra như sau:    

1. Đối với những người đến hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc (nếu có) phải 

được coi như trường hợp mắc bệnh và tiến hành khoanh vùng cách ly ngay; áp dụng các 

biện pháp, tuyệt đối không để lây nhiễm trong khu vực cách ly. 

2. Tổ chức rà soát, phát hiện trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh 

(nếu có) lập tức thực hiện cách ly ngay tại nhà hoặc cơ sở lưu trú, giám sát chặt chẽ, 

kiên quyết không để các trường hợp này ra khỏi nhà hoặc cơ sở lưu trú và tiếp xúc với 

người xung quanh. Đối với những người cùng sống trong gia đình, làm việc trong các 

cơ sở lưu trú có người bị cách ly, thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tối đa 

việc tiếp xúc với người bị cách ly và với bên ngoài. 

Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện và các thành viên; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- LĐ, CV Vp HĐND&UBND huyện; 

- Lưu VT, K2. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Huỳnh Đức Bảo 
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