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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp trực tuyến 

nghe Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương báo cáo tình hình phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

        của vi rút Corona gây ra 

 

Sáng ngày 30 tháng 01 năm 2020, đồng chí Nguyễn Ngọc Hai - Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì họp trực tuyến nghe Sở Y tế và các sở, 

ngành, địa phương báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (sau đây viết tắt là công tác 

phòng, chống dịch bệnh). Tham dự có Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ 

trưởng các Sở, ngành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Liên 

đoàn Lao động tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn, 

Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng 

nhân dân tỉnh,  Bộ  Chỉ  huy  Bộ  đội  Biên  phòng  tỉnh, Ban Quản  lý các 

Khu công nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Quản lý thị trường Bình  Thuận, 

các Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Bí thư, Thường trực Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố; các phòng, ban, đơn vị liên quan, các bệnh 

viện chuyên khoa và Trung tâm Y tế trên địa bàn các huyện, thị xã, thành 

phố. 

Sau khi nghe Sở Y tế trình bày Báo cáo số 18/BC-SYT ngày 

29/01/2020, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, ý kiến tham gia của các 

thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Ngọc Hai có ý kiến kết 

luận và chỉ đạo như sau: 

I. VỀ TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH 

1. Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, tính 

đến 10 giờ 00, ngày 30/01/2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do 

chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên thế giới cụ thể như sau:  

- Tổng số trường hợp mắc: 7.819, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 

7.714; 
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          - Tổng số trường hợp tử vong: 170, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 

170; 

          - Tổng số trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc: 105. 
 

          - Số quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp mắc: Thái Lan: 14 

trường hợp, Australia: 7 trường hợp, 3. Singapore: 10 trường hợp, Mỹ: 5 

trường hợp; Nhật Bản: 11 trường hợp, Malaysia: 7 trường hợp, Hàn Quốc: 4 

trường hợp, Pháp: 5 trường hợp và một số quốc gia khác. 

2. Tại Việt Nam: tính đến 14 giờ ngày 29/01/2020 (nhằm mùng 5 tết) 

ghi nhận 64 trường hợp có triệu chứng sốt tiền sử đi về từ vùng dịch, trong đó 

có 02 trường hợp dương tính, 25 trường hợp loại trừ do nhiễm các tác nhân và 

hiện tại đang tiếp tục cách ly, theo dõi, điều trị cho 39 trường hợp. 

3. Tại tỉnh Bình Thuận: Đến thời điểm này, chưa ghi nhận trường hợp 

mắc bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona. 

II. CÔNG TÁC KHẨN CẤP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG 

THỜI GIAN ĐẾN 

Trước tình hình trên, để chủ động ứng phó kịp thời trong mọi tình 

huống với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn 

tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các 

huyện thị, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai khẩn cấp các nhiệm vụ 

trong tâm sau:  

1. Đối với Sở Y tế: Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra (sau đây viết tắt là công tác phòng, chống dịch bệnh) tham mưu 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo đầy đủ, kịp thời các 

nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, 

của Bộ Y tế và các Bộ, ngành Trung ương có liên quan đến công tác phòng, 

chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh như: Công văn số 79-CV/TW ngày 

29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Công điện số 121/CĐ-TTg 

ngày 23/01/2020 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona, Quyết định số 156/QĐ-BYT ngày 20/01/2020 của Bộ Y tế 

về Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút 

Corona, Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 của Bộ Y tế về Hướng 

dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona, Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày 22/01/2020 về tăng cường 

công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona và Công văn số 315/UBNDKGVXNV ngày 24/01/2020 của Ủy 
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ban nhân dân tỉnh về Khẩn trương có biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. Theo đó:  

1.1. Tiếp tục chỉ đạo tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh, 

huyện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc triển khai công tác phòng, 

chống dịch bệnh nCoV. Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh - đơn vị 

chủ lực về phòng chống dịch bệnh, rà soát, bổ sung, củng cố nhân lực cho 2 

đội cơ động để chủ động phát hiện và phòng chống nhiễm vi rút Corona. Bên 

cạnh việc chuẩn bị phương tiện, hóa chất, đội chống dịch… cần thực hiện các 

hoạt động kiểm dịch y tế với người, phương tiện cập Cảng Vĩnh Tân, qua đó 

tiếp nhận thông tin khai báo y tế, trực tiếp đo thân nhiệt, nếu có trường hợp 

sốt, nghi nhiễm bệnh sẽ cách ly và xử lý theo quy trình của Bộ Y tế với tinh 

thần hết sức quyết liệt, chủ động, triển khai ngay các biện pháp tại cơ sở. 

1.2. Khẩn trương phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu trình 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp nCoV 

đáp ứng theo tình huống 2 (Quyết định số 156/QĐ-BYT về việc ban hành Kế 

hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona) và 

tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh (thông qua Sở 

Nội vụ), dự thảo kế hoạch ứng phó đối với các tình huống xảy ra dịch bệnh 

viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona, kết quả trình UBND tỉnh phê 

duyệt trong ngày 31/01/2020. 

1.3. Giám sát chặt chẽ, sớm phát hiện ca bệnh, lấy mẫu xét nghiệm, tổ 

chức điều tra, lập danh sách người tiếp xúc gần để theo dõi, thực hiện cách ly, 

điều trị phòng chống lây nhiễm theo quy định. Thực hiện nghiêm việc kiểm 

soát lây nhiễm tại các cơ sở khám chữa bệnh; thực hiện đầy đủ biện pháp 

phòng hộ cá nhân đối với nhân viên y tế; chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, 

phân khu điều trị, cơ số thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương 

tiện cần thiết để sẵn sàng thu dung, cấp cứu và điều trị bệnh nhân. 

1.4. Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội đáp ứng nhanh để sẵn sàng 

hỗ trợ khi có yêu cầu; tiếp tục trang bị bộ quần áo trang phục phòng chống 

dịch để cấp các cơ sở y tế phòng chống dịch. Tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh của các cơ sở khám 

chữa bệnh, có tính toán đến việc thành lập các bệnh viện dã chiến khi cần 

thiết. Công bố số điện thoại đường dây nóng và cử người trực 24/24. 

1.5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng chống nCoV 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng để người nhà bệnh nhân 

hiểu và chủ động thực hiện các biện pháp phát hiện, phòng lây nhiễm để 

người bệnh tự giác khai báo tiền sử đi lại tại các khu vực có dịch và chủ động 

phòng chống phù hợp, tránh gây hoang mang, lo lắng; khuyến cáo người dân 



 
 

4 

nên tiếp cận thông tin chính thống, không chia sẻ thông tin không chính xác; 

cần cập nhật tình hình về các trường hợp theo dõi cách ly trên Trang thông tin 

điện tử của Sở Y tế và công bố kịp thời, công khai rộng rãi thông tin để người 

dân hiểu rõ tình hình diễn biến dịch bệnh để chấp hành và tự phòng chống 

theo quy trình và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn. 

1.6. Chỉ đạo các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố thực hiện 

kiểm tra, giám sát người Trung Quốc quay trở lại làm việc tại các doanh 

nghiệp và khách du lịch tới Bình Thuận; hằng ngày tổng hợp tình hình và đề 

xuất giải pháp phòng, chống dịch bệnh, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và 

UBND tỉnh trước 16 giờ. 

2. Đối với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Phối hợp 

chặt chẽ với Sở Y tế nắm chắc tình hình, diễn biến dịch bệnh, đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền đến các khu dân cư, hướng dẫn nhân dân các biện pháp 

phòng, chống bệnh có hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, 

lực lượng công an, UBND xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý 

hoạt động cư trú của người nước ngoài, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát địa bàn 

cơ sở, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trong việc tuyên 

truyền, thông tin dịch bệnh không đúng sự thật. 

3. Đối với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: Gửi thông báo tới 

các doanh nghiệp có người Trung Quốc làm việc trong các Khu công nghiệp; 

hằng ngày tổng hợp, báo cáo cho ngành Y tế về danh sách, địa chỉ nơi cư trú 

người Trung Quốc quay trở lại làm việc để ngành Y tế tổ chức kiểm tra, giám 

sát dịch bệnh. 

4. Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Yêu cầu các Công ty lữ 

hành tạm dừng đưa đón khách từ vùng dịch đến Bình Thuận và ngược lại; 

nắm chắc và hướng dẫn các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp du lịch, khách sạn... 

vào thời điểm này không nên phân biệt khách du lịch đến từ quốc gia nào mà 

cần ứng xử văn minh, giữ hình ảnh là điểm đến an toàn và thân thiện trong 

mắt du khách.  

5. Đối với Công an tỉnh:  

- Hằng ngày báo cáo cho ngành Y tế về danh sách và địa chỉ cư trú mà 

người Trung Quốc nhập cảnh vào tỉnh làm việc, hoạt động kinh doanh, đi du 

lịch, đặc biệt là số lượng người tại tỉnh Hồ Bắc để thực hiện việc kiểm tra, 

giám sát...  

- Kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời đối với hành vi thông tin không 

đúng sự thật về dịch bệnh. Có biện pháp tăng cường khuyến cáo người dân 

nên tiếp cận và chia sẻ những thông tin chính thống từ cơ quan truyền thông; 

đồng thời, hợp tác với cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin về 
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những trường hợp đưa tin sai sự thật để lực lượng chức năng xử lý theo quy 

định pháp luật. 

6. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, mặt trận và các đoàn 

thể tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí, Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố:  

 Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử của Sở Y tế, Cổng Thông tin 

điện tử của Chính phủ, Bộ Y tế và của UBND tỉnh để chủ động phối hợp chặt 

chẽ với ngành y tế triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh do 

nCoV gây ra trên địa bàn theo từng tình huống dịch phát sinh, đảm bảo cơ sở 

vật chất, phương tiện, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống 

dịch, với mục tiêu hạn chế thấp nhất các thiệt hại về người. 

Giao Sở Y tế đôn đốc việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND 

tỉnh tại Thông báo này, xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý kịp thời các 

tình huống phát sinh; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ, Bộ Y tế, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. 

UBND tỉnh thông báo để Sở Y tế, các sở, ngành liên quan và Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố biết, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Y tế; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; 

- Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh; 

- Như thành phần dự họp; 

- Báo Bình Thuận, Đài PT-TH tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, KT, KGVXNV. Việt.    

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
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