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V/v tang cixng kim soát phOng, chng 
djch COVID-19 

KInh gui: 
- Các sâ, ban, ngành c.p tinh; 
- UBND các huyn, thj xã, thành phô Hue. 

TInh hInh djch bnh COVID-19 trén Ca rurâc tip tic din bin phüc t.p, 
nh.t là các tinh phIa Nam, si ca mc mâi và s6 ngithi tir vong tang nhanh, cong 
dan tr các vUng djch trâ v dja phi.rcng ngày càng nhiu, gay nhiêu khó khãn cho 
cong tác phông, chng djch. Trên dja bàn tinh cüng dã ghi nhn hon 60 ca ducmg 
tInh vi COV1D- 19 trong khu cách ly là nguñ v hr vüng djch, nguy ccx lay nhim 
chéo trong các khu each ly và lay lan ra cong  dng là hin hU'u; dng thi qua kim 
tra, ti mt s dja phiscxng con han  ch trong vic thirc hin các chü tnrcxng, bin 
pháp phOng, ch6ng djch bnh, nht là vic quãn 1 các hoat  dng tp trung dông 
ngu?xi. EM thire hin dng b các bin pháp cp bach phOng chng djch COVID-
19, Chü tch UBND tinh, Tri.r&ng Ban Chi dao  phàng, chng djch COVID-19 
tinh yêu c.0 Thu tnr&ng các s&, ban, ngành cp tinh; ChU tjeh UBND các huyn, 
thjxà, thành ph Hu& Tru&ng Ban Chi dao  phOng, chng djch COVID-19 các 
dja phrnmg trin khai mt s nOi  dung sau: 

1. Tip tVc  chi  dao  thirc hin nghiêm tue Thông báo s 8911B-BCD ngày 
10/6/2021 cüa Ban Chi dao  COVID- 19 tinh v mt s bin pháp kim soát phOng, 
ehng djch COVID- 19 trên dja bàn tinh Thi'ra Thiên Hut. 

EM nghj ngi.rxi dan tip tiic han  ch ra khôi nhà khi không cn thi&; thrc 
hin nghiêm tue các bin pháp phOng chông djch và yêu câu 5K (khau trang, 
khr khuân, khoâng each, khai báo y tê, không tp trung dông ngithi). 

2. Tp trung nêu cao tinh th.n trách nhim, tuyt di không chü quan, lo 
là va tiép tiic thrc hin nghiêm tue các quy djnh, bin pháp phOng, chông djch 
bnh d triên khai có hiu qua hr truâc den nay; siêt cht các bin pháp kiêm 
soát nguxi, phi.rcxng tin hr ben ngoài vào dja bàn tinh; các bin pháp phOng 
chông djch trong khu cOng nghip, ccx s& san xuât kinh doanh; tang cithng kiêm 
tra, xr l, vi phm; phát huy vai trO cUa TO phOng chOng djch cong dông... 

3. Tang ci.r&ng kim fra, kim soát chat ch các khu virc tp trung dông 
ngix&i, các diem vui chcxi giãi trI duvc phép to chic, các ccx so kinh doanh dlch  vçi 
an uOng (nha hang, quán an, quán cafe...) phài thirc hin các bin pháp an toàn 
phOng djch: 

- Quet ma QR cá nhân d phOng, chéng djch COVID- 19; thirc hin giân each 
ti thiu 2m giUa các bàn, thi da phic vt không qua 50% cong sut, kiên quyt 
dóng ci1a các ccx sO vi pham quy djnh phOng chng djch. 



en Thanh Blnh 

- Yêu cu các t chirc, h gia dInh khi t chirc tic cuói, hói, lien hoan, tic 
mirng... phâi däng k vâi TJBND cp x c th v thai gian, s6 luqng, thành ph.n 
nguäi tham d%r, cam kt không miii khách ttr các dja phucing có djch dn dir... và 
phãi dam bão các bin pháp an toãn phông, chng djch. Trén ca s& dAng k cUa 
th chCrc, h gia dInh, UBND cp x chu trách nhim kim tra, phê duyt vic t 
chtrc theo quy mô dam bão yêu cu an toàn phông, chng djch bnh. 

- Vic t chirc dam tang, vic hiu phãi dam bão an toàn phông ch6ng 
dch bnh, hn chê ttp trung dông ngixñ và 4n dung ngui dan to chirc theo 
hInh thirc dan giân. 

4. Tang cithng quãn l, giám sat each ly .y t tai  nhà di v&i các cong dan 
hoàn thành each ly tp trung tr v dja phtrang và các trix&ng hqp F2 theo quy djnh. 

Yêu cu Thu tnrng các co quan, dan vj; Ban Chi do phông, chng djch 
COVID- 19 các dja phuang tang cirng kim tra, giám sat, phé duyt, quyt djnh 
các bin pháp phông dch và chju trách nhim truOc Ban chi dto phông, chng 
dich COVID- 19 tinh v cong tác phông, chng djch bnh ti dan vj, dja phuang 
mInh theo quy djnh./. 

Nii nhmn: .HU TICH 
- Nhtr trén; 7  ' U TICH -  CT va các PCT UBND tinh; 
-  VP: CVP, các PCVP; 
-Lisu:VT,GD. 
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