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“V/v tăng cường Phòng chống dịch 
bệnh viêm đường hô hấp cấp do 
chủng mới của vi rút Corona gây ra”

                            Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia.

Thực hiện thông báo số 13/TB-BCĐ ngày 03/02/2020 của Ban chỉ đạo 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 
vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 
được phân công, Sở Giao thông vận tải luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của 
UBND huyện Bình Gia về việc triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong 
công tác phòng chống dịch cúm do NcoV gây ra.

Ngày 03/02/2020 Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải đã làm việc trực tiếp 
cùng với Lãnh đạo UBND nhân dân huyện Bình gia về công tác phòng, chống 
dịch bệnh tại UBND huyện Bình Gia. Tại buổi làm việc và qua kiểm tra thực tế 
công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus 
corona trên địa bàn huyện, cho thấy UBND huyện Bình Gia đã nghiêm túc triển 
khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 
chủng mới của vi rút corona gây ra theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 
Corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao. Để chủ 
động trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 
mới của virus corona trên địa bàn, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND huyện 
Bình Gia ngoài việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người của 
huyện và các xã, thị trấn; quán triệt rõ chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các 
ngành; thống nhất quy định trách nhiệm của thành viên Ban chỉ đạo, huyện Bình 
Gia tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác truyền thông 
nguy cơ, phòng chống dịch bệnh tại địa phương.

Cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống 
dịch bệnh cho người dân để người dân không hoang mang và chủ động áp dụng 
các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng như áp dụng các biện 
pháp bảo vệ, tăng cường vệ sinh cá nhân, hạn chế đến vùng có dịch.

Hàng tuần huyện có báo cáo tình hình dịch bệnh tại huyện, các xã và thị 
trấn gửi về Sở để cùng phối hợp thực hiện việc kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh.

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của UBND huyện Bình Gia./.
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