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Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Số: 153/UBND-VP 
V/v đảm bảo dịch vụ y tế tư nhân 

trong phòng chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút Corona gây ra. 

Cao Lộc, ngày 06 tháng 02  năm 2020 

                                             

Kính gửi:  

- Các nhà thuốc, quầy thuốc trên địa bàn huyện; 

- Các phòng khám chuyên khoa, chẩn trị y học cổ truyền; 

- Các cơ sở chăm sóc sức khỏe trên địa bàn huyện 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) 

gây ra đang lây nhiễm rất nhanh, nghiêm trọng và đã ở mức rất cao tại Trung 

Quốc. Tổ chức y tế thế giới đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Việt 

Nam có nguy cơ rất cao bùng phát dịch lớn do có đường biên giới dài với Trung 

Quốc, lưu lượng người qua lại, giao thương lớn, khách du lịch, lao động Việt Nam 

làm việc tại Trung Quốc và lao động Trung Quốc làm việc tại Việt Nam đông. Đây 

là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, chưa có vắc xin phòng 

bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu. Ngày 01/02/2020 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 

đã ký Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra, Tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch: Bệnh 

truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ khẩn cấp toàn cầu. Huyện Cao Lộc có 

đường biên giới dài trên 74 km và nhiều đường mòn lối mở, lưu lượng người qua 

lại biên giới trái phép giao thương với Trung Quốc phức tạp nên nguy cơ dịch bệnh 

này lây lan, có thể bùng phát là rất cao. 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

và Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 24/01/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

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

gây ra; Thông báo số 23/TB-UBND ngày 01/02/2020 của Chủ tịch UBND huyện 

về kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đột xuất về phòng chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona, Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu: 

1. Các phòng khám chuyên khoa, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc 

sức khỏe tư nhân.  

 - Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh hoạt động bình thường tiếp nhận tất cả 

các trường hợp có nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong phạm vi chuyên môn cho 

phép, đảm bảo không tăng giá các dịch khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. Đồng 

thời tuyên truyên các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của virút Corona gây ra. Trong quá trình khám chữa bệnh nếu phát hiện 



các trường hợp có nghi nghờ măc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

virút Corona thì hướng dẫn người dân đến các cơ sở y tế công lập để được làm các 

xét nghiệm chuẩn đoán bệnh theo quy định. 

 - Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương trong phòng 

chống dịch bệnh, Khi dịch bệnh xảy ra trong trường hợp khẩn cấp các cơ quan 

phòng chống dịch bệnh có thể thu dung, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh. 

2. Các nhà thuốc, quầy thuốc, cơ sở kinh doanh thuốc, hóa chất, vật tư trang 

thiết bị y tế tư nhân. 

- Tăng cường các mặt hàng thuốc, dung dịch sát khuẩn, khử khuẩn, vật tư y 

tế phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đảm báo các mặt hàng kinh 

doach có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng còn hạn sử dụng, không lợi dụng 

dịch bệnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân găm hàng để nâng giá tùy tiện 

nhằm chuộc lợi bất chính đặc biệt khẩu trang, cồn, dung dịch sát trùng và các loại 

thuốc phòng chống dịch bệnh. 

- Khi có dịch bệnh xảy ra tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng địa 

phương để ưu tiên các mặt hàng thuốc, dung dịch sát khuẩn, khử khuẩn, vật tư y tế 

phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong phòng chống dịch bệnh. 

3. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh thuốc, hóa chất, vật tư trang thiết bị y tế cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn huyện nghiêm túc thực 

hiện các nội dung trên. Trong quá trình kiểm tra, giám sát nếu phát hiện các cơ sở 

vi phạm tuy theo tính chất mức độ sẽ xử lý nghiêm theo chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh và các quy định hiện hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- Thường trực Huyện ủy;         (Báo cáo) 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện  

- Công an huyện;                      

- Đội quản lý thị trường số 2;  

- CPVP; 

- CVVP (HVT); 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quy 
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