
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CHƯ ĐANG YA 
 

Số: 40/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Chư Đang Ya, ngày  03  tháng  4 năm 2020 

 

BÁO CÁO  
Về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 

 trên địa bàn xã Chư Đang Ya đến 15 giờ, ngày 03/4/2020. 

 

Tính đến 15 giờ, ngày 03/4/2020 trên địa bàn xã Chư Đang Ya chưa ghi nhận 

trường hợp nào nghi nhiễm dịch Covid-19 gây ra;  

  Hiện tại, trên địa bàn xã đã ghi nhận tổng cộng 60 trường hợp đi làm ăn ở 

các tỉnh lân cận trở về địa phương, tất cả các trường hợp trên đều được khai báo 

y tế, khai báo nhân thân theo quy định. Các công dân này sức khỏe bình thường, 

không có biểu hiện nghi vấn. 

 Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là việc giám sát chặt chẽ 

các trường hợp trở về từ vùng có dịch Covid-19.  

 Triển khai thực hiện nghiêm túc đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-

19 theo đúng Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND huyện về thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 00 

giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc. 

  Tiếp tục tuyên truyền cho người dân về công tác phòng, chống dịch 

bệnh và các khuyến cáo của ngành y tế; Thông tin kịp thời cho người dân về 

tình hình, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn xã cũng như của huyện  để người 

dân yên tâm, tránh hoang mang, lo lắng. 

          Trên đây là báo cáo về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới vi rút Corona (Covid-19) trên địa bàn xã Chư Đang Ya tính đến 15 

giờ chiều ngày 03/4/2020; Ủy ban nhân dân xã Chư Đang Ya báo cáo Ủy ban 

nhân dân huyện, phòng y tế huyện, Thường trực Đảng ủy biết, chỉ đạo./. 

Nơi nhận:                                                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- UBND huyện;                                                                                                     CHỦ TỊCH 
- Phòng Y tế;                                                                              
- TT Đảng ủy; HĐND xã; 

- UBMTTQ và các đoàn thể xã; 

- Các ban, ngành xã;             
- Ban nhân dân các thôn, làng;  
- Lưu: VP.  
 

 

          Nguyễn Văn Nội
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