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Dc 1p - Tir do Hnh phñc
Thira Thiên Hu ngày 10 tháng 3 nám 2021

THÔNG BAO
Kt Iun cüa Phó CMI tich UBND tinh Nguyn Van Phtro'ng tii cuc h9p
Ban Chi do phông, chng djch COVID-19 tinh ngày 08/3/202 1
Ngày 08 tháng 3 näm 2021, ti Van phông UBND tinh, dng chI Nguyn
Van Phuang - Phó Chü tjch UBND tinh - Phó Tnthng Ban Thuàng tr%rc Ban Chi
do COVID-19 tinh dà chü trI cuc hçp giao ban tr1rc tuyn trin khai cong tác
phông, chng djch bnh COVID- 19 trên dja bàn tinh.
Tham dir cuc h9p có các thành viên Ban Chi dto COVID-19 tinh; Ban Chi
dao COVID-19 các huyn, thj xa, thành ph Hu; Ban Chi do COVID-19 các
xã, phi.thng, thj trn trên dja bàn và các ca quan, dan vj lien quan.
Sau khi nghe Lânh do Sâ Y t và các dan vj, dja phuang báo cáo tInh hInh
trin khai cong tác phông, chng djch COVID-19 trén dja bàn tinh, kin tham gia
phát biêu cüa các thành viên Ban chi dao COVID-19 tinh, các don vi, dja phuong
tham gia dr hop, Phó Chü tjch UBND tinh - Nguyn Van Phuong - Phó Tnr&ng
Ban Thuông trirc Ban Chi dao COVID-19 tinh kát 1un mt so ni dung sau:
1. Theo nhn djnh ti'r Ban Chi dao Quc gia, B Y t tInh hInh djch beth
COVID-19 ti Vit Nam dã co bàn dtrçic kim soát. Tuy nhiên, các don vj, dja
phuung tuyt di khOng duçic chü quan, 1 là trong cong tác phông djch, tip t11c
duy tn thirc hin t& "5K".
- Thng nhât dê xut tip tic thrc hin cách ly tp trung 14 ngày và ly
mu xét nghim PCR di vói tt cá cong dan dâ di quaJdn tr tinh Hãi Duang
dn Thüa Thiên Hu.
- Dti vi tinh Quãng Ninh chi thirc hin each ly tp trung 14 ngày và lay
mu xét nghim PCR di vol tt cã cOng dan dâ di quaJdn tir thj xa Dông Triêu,
tinh Quáng Ninh dn Thüa Thién Hu&
2.SYt&
- Rà soát, tham mini Ban Chi dao COVID-19 theo dOi, cp nht hang ngáy
dM vOi các dja phuong có djch không có lay ca nhim trong cong dông dã qua
28 ngày theo Quyêt djnh s 07/2020/QD-TTg ngày 26/02/2020 cüa Thu tuOng
ChInh phü d có các bin pháp phông djch phü hcip.
- ChU trI, phi hçp vOi các don vj lien quan tham muu Ban Chi dao
COVID- 19 xây drng kjch bàn phông, chng djch COVID-19 t,i các dim bu
ci.r Quc hi và Hi dng nhân dan các cp tti dja phuong dam báo cong tác
phOng djch COVID-19.
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- Chü trI, phi hçip vth Sâ Tài chInh và các dcm vj lien quan khn trumg
tham muu UBND tinh, Ban Chi ctto COVID-19 tinh xây drng Ké hoch to chirc
tiêm chüng vc xin ngl'ra COVID-19 cho các di tixçrng trén dja bàn tinh theo chi
dao cüa Ban Chi dio Quc gia, B Y th.
3. Thu trtr&ng các sâ, ban ngành doân th cp tinh; các c quan Trung ucing
trên dja bàn tinh; Di.i h9c Hu và các &m vj trirc thuc; các Tru?ng Di h9c, Hpc
vin, các Trumg Cao ding, Trung c.p trên dja bàn tinh; Chü tjch UBND các
huyn, thj xä vã thành phô Hue:
- Tip t1tc trin khai quyt 1it các bin pháp phông, chng djch bnh theo chi
dao cüa Ban Chi do Quc gia, B Y tê và Ban Chi dto COVID- 19 tinh.
- T chirc quán trit, tuyên truyn v.n dng nguYi dan, du khách; can b, cong
chirc, viên chirc, nhân viên, ngithi lao dng, hçc sinh, sinh viên, cong nhân... trên dja
bàn cài dt irng ding Hue-S và quét ma QR dam báo nguyen tAc phông djch.
UBND tjnh thông báo dJ các cc' quan lien quan trin khai th?c hin.t
Nii nh?ln:
- Các Thành viên dr hçp;
- CT và các PCT UBND tinh;
- VP: CVP, PCVP, các CV; (gri qua mang)
- Lixu: VT, GD, VH.

