
ỦY BAN DÂN TỘC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số: 89  /UBDT - VP Hà Nội, ngày  31  tháng 01  năm 2020 
 V/v tăng cường phòng, chống dịch    
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Kính gửi: Các vụ, đơn vị trực thuộc Ủy Ban Dân tộc 

                

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút corona gây ra; Ủy ban Dân tộc đề nghị các vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban 

triển khai, thực hiện ngay một số nội dung sau. 

1. Phổ biến, quán triệt ngay đến công chức, viên chức, người lao động nội 

dung Công văn số 79-CV/TW ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, Công điện số 

121/CĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg  ngày 28 

tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu công chức, viên chức, 

người lao động của vụ, đơn vị nghiêm túc thực hiện nội dung của các văn bản 

trên.  

2. Yêu cầu công chức, viên chức, người lao động: không đi lại qua các 

đường mòn, lối mở khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc; hạn chế đến 

các địa điểm đông người nhất là các lễ hội, không tham dự các lễ hội không 

được cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức; có ý thức giữ gìn vệ sinh chung và 

thực hiện tốt các biện pháp do Bộ Y tế khuyến cáo để phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra, cụ thể là: 

- Tránh đi lại, du lịch nếu có sốt, ho hoặc khó thở và đến khám tại cơ sở y 

tế ngay khi có các triệu chứng này; 

- Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho hoặc có triệu chứng cảm lạnh, cúm; 

thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch rửa tay có cồn; tránh 

chạm tay vào mắt, mũi, miệng; 

- Không khạc nhổ bừa bãi; Khi ho, hắt hơi nên che kín miệng và mũi bằng 

khăn giấy hoặc khuỷu tay, tay áo, bỏ khăn giấy vào thùng rác sau khi sử dụng 

và rửa tay; 

- Chỉ sử dụng thực phẩm đã nấu chín; sử dụng dao, thớt riêng cho thực 

phẩm tươi sống và thực phẩm nấu chín; không tiếp xúc với động vật hoang dã 

và vật nuôi khi không có đồ bảo hộ đạt chuẩn; 

- Đeo khẩu trang đạt chuẩn tại nơi công cộng, nơi đông người hoặc khi 

phải tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh 

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra trên Website của Bộ Y tế 

(www.moh.gov.vn) 



3.Các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc, nhất là các vụ, đơn vị theo dõi địa 

bàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Ủy 

ban báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và phối hợp với ngành chức 

năng, các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số về tình hình và các 

giải pháp tang cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút corona gây ra trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

4.Giao Văn phòng Ủy ban tham mưu thực hiện ngay các giải pháp phòng, 

chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra tại 

các trụ sở, địa điểm có các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban làm việc; khử trùng trụ sở 

làm việc; tăng cường các trang thiết bị, dụng cụ y tế, treo – dán các bảng hướng 

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

gây ra; đảm bảo vệ sinh, môi trường, an toàn thực phẩm tại cơ quan. Đôn đốc, 

nhắc nhở các vụ, đơn vị và công chức, viên chức người lao động thực hiện 

nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Thường xuyên theo dõi, 

báo cáo, tham mưu kịp thời với lãnh đạo Ủy ban về tình hình và các giải pháp 

tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút corona gây ra. 

  Trên đây là một số nội dung về  tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra; yêu cầu các vụ, đơn 

vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                          
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Y tế; 

- Bộ trưởng, CN Ủy ban (để b/c); 

- Các TT, PCN Ủy ban (để b/c); 

- Lưu: VT, VP. 

 

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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