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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

    Quảng Ninh, ngày   24   tháng  01 năm 2020 

Kính gửi:  

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Ngành thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

bệnh trên người của tỉnh; 

- Các đơn vị Y tế trên địa bàn. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 22/1/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Quảng Ninh về việc phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virut 

Corona (nCoV) và  công điện số 02/CĐ-UBND ngày 23/01/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh viêm 

phổi cấp do chủng mới của virut Corona; Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 

21/01/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên người về đáp ứng với 

bệnh Viêm phổi cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV);  tiếp theo các văn bản 

đã chỉ đạo của Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi do chủng 

mới của virut Corona (nCoV), Sở Y tế yêu cầu: 

1. Các đơn vị phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị số 31-CY/TU 

ngày 22/1/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Công điện số 02/CĐ-

UBND ngày 23/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các giải pháp 

cấp bách phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV) 

đến toàn thể cán bộ nhân viên trong đơn vị; triển khai thực hiện nghiêm túc các nội 

dung trong Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 21/01/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh trên người về đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của 

virut Corona theo chức năng nhiệm vụ được phân công; Chuẩn bị sẵn sàng về cơ 

sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, phương tiện phòng hộ cá nhân, 

phương tiện vận chuyển, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình phòng, 

chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế để chủ động giám sát ngăn ngừa dịch 

và ứng phó kịp thời với mọi tình huống khi có dịch xảy ra. 

2. Đề nghị các ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên 

người, Ủy ban nhân dân các địa phương phối hợp chặt chẽ với Ngành Y tế trong 

việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Tỉnh ủy và Công điện của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV); 

Chủ động phối hợp với Ngành Y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai 



các nội dung, phần việc theo chức năng nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch 

số 06/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo nhằm hạn chế tối đa dịch bệnh xâm nhập và đáp 

ứng kịp thời với mọi tình huống khi có dịch xảy ra. 

3. Các đơn vị y tế trên địa bàn khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nội 

dung được phân công trong Kế hoạch số 06/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch bệnh trên người; Chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị, nhân lực 

cho công tác phòng chống dịch; đề xuất nhu cầu bổ sung gửi về Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật tỉnh để tổng hợp, báo cáo Sở Y tế trình Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện và 

đề nghị các ngành thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân các địa phương quan 

tâm phối hợp với Ngành Y tế để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn 

tối đa dịch xâm nhập trên địa bàn tỉnh. 

 

Nơi nhận:         KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;         PHÓ GIÁM ĐỐC 
 - GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 

 - Các phòng CN của Sở; 

- Lưu: VT, NVY. (đã ký) 

 

 

                                                                                               

                                                                                         Nguyễn Minh Tuấn 
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