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CÔNG ĐIỆN  

Triển khai các giải pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19 

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điện: 

                     - Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

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

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc 

biệt tại các tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Phú Yên, Quảng Ngãi... Tại địa 

phương cũng đã ghi nhận ca nhiễm mới sau hơn 50 ngày không có ca mắc, nguy cơ lây 

nhiễm dịch bệnh từ trong cộng đồng và bên ngoài vào địa phương luôn tiềm ẩn rất cao, 

nhằm chủ động, kịp thời triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng BCĐ phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu:  

1. Thủ trưởng các cơ quan trung ương trên địa bàn; các sở, ban, ngành, các 

đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế luôn trong 

trạng thái sẵn sàng, chủ động để kịp thời xử lý các tình huống dịch bệnh có thể xảy 

ra; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực...; tuyệt đối không 

được chủ quan lơ là trong phòng dịch, duy trì thực hiện tốt "5K", đặc biệt là bắt 

buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, các sự kiện có tập trung đông người, trên các 

phương tiện giao thông công cộng, thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch; 

chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 về công tác 

phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, địa phương; quán triệt đến cán bộ, công chức, 

người lao động tinh thần chống dịch với mức độ cao nhất.  

Triển khai thực hiện nghiêm túc các Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống 

COVID-19 đã được ban hành tại cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế, trường học, cơ sở du 

lịch, siêu thị, chợ, sân bay, các cở sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp...; bố trí 

lực lượng trực ban nghiêm túc, sẵn sàng ứng phó kịp thời xử lý tình huống dịch 

bệnh có thể xảy ra. 

2. Giám đốc Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND các huyện, 

thị xã và thành phố Huế và các đơn vị liên quan: 

- Chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm tra y tế liên ngành trên 

dọc tuyến Quốc lộ 1A tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương 

tiện vào địa phương một cách nhanh nhất; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng 

người và phương tiện đi qua địa phương mà không được kiểm tra, kiểm soát. 
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- Chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra và xử phạt nghiêm các đối tượng 

không chấp hành nghiêm túc quy định phòng dịch của tỉnh ... nhằm tuyên truyền 

nâng cao ý thức phòng dịch trong cộng đồng. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương triển khai 

các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát người và phương tiện 

qua Chốt, đặc biệt là phương tiện vận chuyển hành khách, phương tiện vận chuyển 

hàng hóa đi qua địa bàn và giao nhận hàng hóa tại địa phương. 

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tăng cường 

kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện tại tuyến Quốc lộ 1A, đường tránh Huế để 

giám sát người và phương tiện vào trung tâm thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, 

thị xã Hương Trà. 

- Nghiên cứu cắm biển báo giao thông, tăng cường sử dụng camera giám sát 

các tuyến đường rẻ nhánh từ tuyến Quốc lộ 1A trên địa bàn tỉnh, đường tránh vào 

nội thị thành phố Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy để giám sát người và 

phương tiện vào địa phương một cách nhanh nhất. 

3. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế: 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, Công an cấp xã; các Tổ phòng, chống 

dịch cộng đồng tại địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện từ 

vùng dịch đến địa bàn. Tiếp tục củng cố Tổ phòng, chống dịch cộng đồng. 

- Tiếp tục kiện toàn, đảm bảo ổn định lực lượng và cơ sở vật chất trang thiết 

bị hoạt động tại các Chốt kiểm tra đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trên 

địa bàn. Rà soát lực lượng các chốt thuộc địa phương quản lý, tránh phân tán lực 

lượng đảm bảo công tác phòng chống dịch.  

- Tăng cường giám sát các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa 

bàn đảm bảo quy định về phòng dịch trong việc giao nhận hàng hoá tại địa phương.  

- Chuẩn bị phương án sẵn sàng kích hoạt các khu cách ly tập trung tại địa 

phương khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo 

COVID-19 tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo an toàn các điểm thi tốt 

nghiệp THPT trên địa bàn. 

- UBND: huyện Phú Lộc, Phong Điền, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, 

thành phố Huế phát huy vai trò giám sát của Tổ phòng, chống dịch cộng đồng trong 

việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên địa bàn đối với người và phương 

tiện trên tuyến quốc lộ 1A và đường tránh Huế. 

4. Sở Y tế: 

- Rà soát, hoàn chỉnh các phương án phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; 

sẵn sàng kích hoạt các lực lượng phòng chống dịch; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật 

chất, trang thiết bị , vật tư y tế... huy động tối đa mọi nguồn lực phục vụ công tác 

phòng, chống dịch.  
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- Kích hoạt 23 đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19; chủ động 

nắm bắt tình hình, bám sát cơ sở, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh đột xuất; 

dự báo và thu thập dữ liệu để phát hiện nhanh nhất các trường hợp tiếp xúc gần, kịp 

thời khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm, dập dịch. 

- Tiếp tục tổ chức tầm soát, sàng lọc, xét nghiệm tại các Chốt, nhân viên nhà hàng, 

quán ăn, cây xăng trên dọc các tuyến quốc lộ 1A... đảm bảo nguyên tắc phòng dịch. 

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục 

Hải quan, các Cảng biển, cảng hàng không, các cơ quan, đơn vị, UBND huyện A 

Lưới khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ mọi trường hợp 

nhập cảnh trên các tuyến biên giới trên bộ, đường thủy, đường biển, cảng hàng 

không; tuyệt đối không để người nhập cảnh trái phép; đảm bảo cách ly tập trung đối 

với mọi trường hợp nhập cảnh; lưu ý 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. 

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có phương án sẵn sàng kích hoạt các khu cách ly 

tập trung tại các huyện, thị xã, thành phố Huế khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức 

tạp và theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh. 

Chỉ đạo các Khu cách ly tập trung (T) tăng cường quản lý, giám sát đối với 

các công dân đang cách ly phòng chống dịch tại các T; tuyệt đối không để xảy ra 

tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối 

với các trường hợp cố tình vi phạm nguyên tắc phòng, chống dịch; đảm bảo an toàn 

từ vòng trong và vòng ngoài tại các T. 

7. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh chỉ đạo, kiểm tra công tác đảm 

bảo an toàn trong các nhà máy, công xưởng trong khu kinh tế, công nghiệp đảm bảo 

duy trì sản xuất ổn định phát triển kinh tế; xử phạt nghiêm các doanh nghiệp, cá 

nhân vi phạm nguyên tắc phòng dịch của tỉnh. 

8. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các địa phương rà soát các 

yếu tố dịch tễ của thí sinh, giáo viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi THPT để thực hiện các 

giải pháp theo quy định, đảm bảo tổ chức kỳ thi an toàn. 

9. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Đề xuất hỗ trợ trang thiết bị công nghệ thông tin cho các Chốt kiểm tra 

người và phương tiện vào địa phương đảm bảo điều kiện cho các lực lượng thực thi 

công vụ tại Chốt.  

- Tăng cường các bản thông tin, cảnh báo về các hành vi vi phạm nguyên tắc 

phòng chống dịch và các chế tài xử lý tại các Chốt kiểm tra liên ngành kiểm soát 

người và phượng tiện đến/đi qua địa phương và trên các phương tiện truyền thông 

của Tỉnh. 

10. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công 

an tỉnh và các đơn vị rà soát quy trình tại các Chốt kiểm tra y tế liên ngành để  kịp 

thời bổ sung, điều chỉnh những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua. 
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11. Các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh: Trung tâm Truyền hình 

Việt Nam tại Huế, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng 

thông tin điện tử tỉnh... tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông đối với các tổ chức, 

người dân và du khách trên địa bàn tỉnh về đề cao cảnh giác, không được chủ quan, 

lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch theo quy định. 

Yêu cầu các đơn vị, các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTTU, TT HĐND tỉnh; (để báo cáo) 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam; 

- VP: CVP, các PCVP, các CV; 

- Lưu: VT, VH, GD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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