
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

Số: 6568 /UBND-VH 
 

                Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 7 năm 2020 

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp sẵn 

sàng phòng, chống dịch COVID-19 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế. 
 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, 

Việt Nam vừa phát hiện thêm các ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng, do đó nguy cơ 

cao lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài và lây lan trong cộng đồng là rất cao. Nhằm chủ 

động, kịp thời triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND 

tỉnh yêu cầu: 

1. UBND thành phố Huế, các thị xã, các huyện, các ngành, lực lượng chức 

năng tiếp tục chủ động, nghiêm túc thực hiện các quy định phòng, chống dịch; chuẩn 

bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, phương tiện; luôn trong tình trạng sẵn 

sàng để kịp thời xử lý các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; tiếp tục đề cao cảnh 

giác, không chủ quan, không lơ là trong công tác phòng, chống dịch.  

2. Yêu cầu người dân thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn; đeo 

khẩu trang ở những nơi công cộng, tập trung đông người; các cơ sở lưu trú, nhà hàng, 

điểm, khu tham quan du lịch, các trung tâm tổ chức sự kiện… yêu cầu nhân viên phục 

vụ phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách hàng.  

3. Kiên định 5 nguyên tắc: ngăn chặn - phát hiện - cách ly - khoanh vùng - dập 

dịch, cụ thể:  

a) Ngăn chặn:  

- Kích hoạt tình huống tỉnh lân cận đã có ca nhiễm bệnh covid-19 trong cộng 

đồng. Sở Y tế đảm bảo việc duy trì năng lực và sự sẵn sàng đáp ứng của hệ thống y 

tế với các tình huống mới của dịch bệnh. 

- Thiết lập các chốt kiểm tra tại Phú Lộc, Hương Thủy, Phong Điền, A Lưới, 

để giám sát, yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt (với các trường hợp đến từ Đà 

Nẵng) và test nhanh đối với các trường hợp có dấu hiệu dịch tể. 

- Yêu cầu tất cả các cá nhân đến/trở về từ Đà Nẵng phải thực hiện khai báo y 

tế trực tuyến qua mạng trước, tại địa chỉ http://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/kbyt và 

được sự đồng ý của chính quyền địa phương nơi đến hoặc tiến hành khai báo tại các 

chốt kiểm soát lưu động. 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh, Cục Hải quan, các cảng biển, 

cảng hàng không, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục kiểm soát chặt 

chẽ mọi trường hợp nhập cảnh trên các tuyến biên giới trên bộ, đường thủy, đường 
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biển, cảng hàng không; tăng cường công tác tuần tra phát hiện các trường hợp nhập 

cảnh tiểu ngạch, trái phép; đảm bảo cách ly tập trung đối với mọi trường hợp nhập 

cảnh; chú trọng việc bảo đảm an toàn cho các lực lượng quản lý nhập cảnh, làm việc 

tại các cửa khẩu, các khu cách ly tập trung và các cơ sở cách ly dân sự khác. 

b) Phát hiện: 

- Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế kích hoạt 23 Tổ phản ứng 

nhanh phòng, chống dịch bệnh Covid 19 để kịp thời tiếp nhận thông tin, tiếp cận và 

kiểm tra phân loại, có phương án phù hợp. Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) và sở 

ngành, địa phương tăng cường nắm thông tin từ các cơ quan trung ương, các tỉnh 

bạn để kịp thời theo dõi phát hiện, truy vết. 

- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo công an cấp xã phối hợp 

với các cơ quan liên quan để kịp thời phát hiện các trường hợp đến lưu trú tại địa 

phương; hướng dẫn khai báo, kiểm tra y tế; các trường hợp đến từ/trở về từ Đà Nẵng 

trong vòng 14 ngày thì phải yêu cầu khai báo y tế; nếu phát hiện có dấu hiệu ho, sốt 

hoặc đã tiếp xúc với nguồn có khả năng lây bệnh thì báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất.  

- Sở Y tế chỉ đạo đẩy mạnh công tác xét nghiệm các trường hợp nghi vấn; tổ 

chức xét nghiệm ngẫu nhiên một số đối tượng có nguy cơ cao. 

- Yêu cầu tất cả cơ sở dược, các cửa hàng bán thuốc nếu phát hiện có người 

đến mua thuốc liên quan đến ho, sốt, cảm thì phải nắm thông tin (họ tên, điện thoại, 

địa chỉ) và báo cáo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra, có giải pháp phù hợp. 

Sở Thông tin và Truyền thông bổ sung kênh thông tin về các đối tượng mua thuốc 

ho, sốt, cảm trên Hue-S để tiếp nhận phản ảnh và xử lý thông tin. 

- Các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích 

người dân chủ động phát hiện, cung cấp thông tin đối với các trường hợp đến lưu 

trú, cơ trú tại địa phương. 

c) Cách ly:  

- Các trường hợp phát hiện F1, yêu cầu tổ chức truy vết, xét nghiệm nhanh và 

cách ly tại các cơ sở y tế cấp huyện hoặc các cơ sở cách ly tập trung (các Khung). Sở 

Y tế hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức thực hiện. 

- Đối với các trường hợp F2, F3… các địa phương tổ chức tự cách ly tại nhà, 

hoặc cơ sở lưu trú và theo dõi sức khỏe thường xuyên; trong trường hợp cần thiết có 

thể tổ chức xét nghiệm nhanh. 

d) Khoanh vùng và Dập dịch: Nếu phát hiện trường hợp dương tính với Covid-

19, Sở Y tế tham mưu phương án, khu vực khoanh vùng; đề xuất các giải pháp phong 

tỏa, giám sát; phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế để tổ chức điều trị, dập dịch, 

không để lây lan trong cộng đồng và khu vực khác. 

Bệnh viện Trung ương Huế rà soát công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết 

bị y tế, sẵn sàng cho công tác tiếp nhận, điều trị nếu có bệnh nhân dương tính với 

Covid 19 trên địa bàn tỉnh.  
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4. Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tuân thủ chặt 

chẽ quy trình tiếp nhận các trường hợp nhập cảnh, tổ chức cách ly y tế đối với từng đối 

tượng; tiếp tục tổ chức tốt và giám sát chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch trong 

việc tiếp nhận các trường hợp nhập cảnh, cách ly. Giải quyết kịp thời thủ tục cho nhà 

ngoại giao, chuyên gia, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao, học sinh và sinh viên nước 

ngoài học tập tại Việt Nam nhập cảnh vào địa bàn tỉnh. 

 Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương rà soát, quản lý, giám sát chặt chẽ 

các trường hợp nhập cảnh tại các địa phương; chỉ đạo công an xã, công an khu vực 

kịp thời kiểm tra, phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép. 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở 

Công thương triển khai giám sát, xét nghiệm Covid-19 đối với thực phẩm nhập khẩu 

không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn tỉnh. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế triển khai các phương án đảm bảo an 

toàn phòng, chống dịch bệnh tại các kỳ thi tốt nghiệp. 

7. Sở Du lịch rà soát đánh giá các cơ sở lưu trú không đảm bảo tiêu chí 

phòng chống dịch bệnh theo tiêu chuẩn đã được UBND tỉnh phê duyệt thì yêu cầu 

đóng cửa không cho phép hoạt động. 

8. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo triển khai các giải pháp phòng chống dịch 

bệnh trên các phương tiện giao thông; chú ý giám sát chặt chẽ các tuyến xe buýt liên 

tỉnh Huế - Đà Nẵng. 

9. Công an tỉnh đẩy nhanh triển khai phần mềm quản lý cư trú, lưu trú; hoàn 

thiện cơ sở dữ liệu dân cư để phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu y tế toàn dân theo 

Thông báo kết luận số 260/TB-UBND ngày 03/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

10. Các sở ban ngành, địa phương tiếp trục triển khai Thông báo số 260/TB-

UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh về việc thông báo Kết luận của Chủ tịch 

UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ngày 29/6/2020.   

11. Song song với phòng, chống dịch Covid-19, Sở Y tế tiếp tục tăng cường 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết..., không để dịch 

chồng dịch. 

12. Hàng ngày, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế báo cáo về tình hình 

phòng chống dịch bệnh và tình hình người đến/trở về địa phương theo biểu mẫu đã 

thực hiện, gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước 16h00. 

Yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTTU, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể 

cấp tỉnh; 

- VP: CVP, các PCVP, các CV; 

- Lưu: VT, VH, YT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Ngọc Thọ 
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