
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH  THtA THIEN HUE Dc 1p - Tir do Hnh phüc 

S: 8&/TB-UBND Thira Thiên Hue', ngày 13 tháng 9 nám 2021 

THÔNG BAO 
A 9 9 - Ket 1uin cua Chu tch UBND tinh Nguyen Van Phuro'ng, 

Trtr&ng Ban Chi to phông, chng djch COVID-19 tinh ti cuc h9p 
rà soát, ctánh giá cong tác phông, chng djch bnh COVID-19 ngày 13/9/2021 

Ngày 13/9/2021, dng chI Nguyn Van Phiiong, Phó BI thu Tinh üy, Chü 
tjch UBND tinh, Tru&ng Ban Chi do phông, chông djch bnh COVID-19 tinh 
(Ban Chi dto COVID- 19 tinh) dã chU trI cuc hpp triic tuyên dê rà soát, dánh 
giá cong tác phông, chông djch bnh COVID-19. Tham dci cuc h9p Co the 
dông chI Phó Trueing Ban Chi do COVID-19 tinh; di din các s&, ngành cap 
tinh; BI thu c.p Uy và Ban Chi dao COVID-19 huyn, thj xâ, thành phô và xa, 
phu&ng, thj trn. Sau khi nghe Giám doe So Y tê - co' quan thung trirc Ban Chi 
do báo cáo tlnh hInh dch bnh COVID-19 trên dja bàn, kiên tham gia phát 
biu cüa các thành viên dir hçp, dông chI Chü tjch UBND tinh, TruOng Ban Chi 
dio COVID-19 tinh kêt 1un mt so ni dung sau: 

Thay mt lãnh do tinh, dánh giá cao sir vào cuc các cp ui', chInh 
quyn, doàn th và các tng lOp nhân dan dâ n 1irc, c gang khtc phiic khó 
khàn, ehü dng trin khai kp thOi nhiu chü truong, bin pháp nhm thrc hin 
t6t eOng tác phông, ch6ng djch COVID-19. Tuy nhiên, tInh hInh djch bnh Co 
nhiu din bin phOc tap, toàn Tinh dâ ghi nhn hon 750 truO'ng hçp ducmg tInh 
vOi COVID-19, dc bit djch bnh dã lay lan trong cong dng. Ngoài ra, cOng 
tác chi huy, chi do, t chüc thirc hin phông, ehng dch ti mt s xa, phuOng 
cOn htn ch, hiu qua chua cao, dâ xut hin mt s6 chum ca bnh trong cong 
dng, dOi hOi cOng tác phOng, chéng dch bnh cAn dc bit quan tam hcm nüa. 

D tip tic trin khai các bin pháp cAp bach phông, chng djch, Ban Chi 

dao COVID- 19 tinh d nghj các sO, ban, ngành, doàn th cAp tinh, UBND cac 
huyn, thj xâ, thành pM và Ban Chi dao  phOng, cMng djch COVID-19 cAp 
huyn, cAp xâ tp trung mt s nhim v'i sau: 

1. Tip tiic thirc hin nghiêm tác, có hiu qua các giài pháp phOng, eMng 
djch cüa Trung uo'ng và cüa Tinh; can cr vào din biên tInh hInh và diu kin 
thirc tê cüa dja phuong dé t.p trung chi do các bin pháp phOng, chng djch vOi 
phuong châm xây drng xã, phuO'ng, thj trân là các "pháo dài", lay nguOi dan là 
"chiên s". Tp trung giám sat,' tang cuOng kiêm tra 0 cci sO, xü l nghiem the 
hành vi vi phm nêu buong lông quán l, 10 là, chü quan, mAt cãnh giác trong 
phOng, cMng djch. 

2. Các dja phuong có các cim dan cu, thôn, xã dang thrc hin phong tOa, 
gian each theo Chi th so 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 nàm 2020 cüa Thu tuOng 
ChInh phü và Chi thj so 1 5/CT-TTg ngày 27 tháng 3 näm 2020 cüa Thu tuOng 
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ChInh phü phâi thrc hin nghiêm ngt các quy djnh ye giän cách xä hi, nh.t là 
vic phâi thirc hin each ly, dam bão an sinh xâ hi, tuyt dôi không dé ngix?i 
dan tir thi khöi vüng phong tóa, gin each khi chua &rçlc sir dông cUa cap có 
thâm quyên. Tu,yên truyên, vn dng dê ngtrYi dan tIch crc chap hành các bin 
phap phong, chong dch. 

3. B Chi huy Quân sir, UBND các huyn, thj xâ, thành phô Hu chi do 
các khu each ly dam bào thirc hin nghiêm các quy trInh cách ly an toàn, hn 
ché mirc thâp nhât tInh trng lay nhiêm chéo trong khu each ly. Các dja phi.rong 
can cr vào diêu kin cüa các h gia dinh có con em hoàn thành each ly ye giám 
sat y té ti nhà dê quyêt djnh hInh thüc giám sat ti nhà nêu dam bâo các quy 
djnh v an toàn phông djch; dông th?i linh hot to chirc các hInh thirc each ly tir 
nguyen sau hoàn thành each ly tp trung dê dam bão an toàn phông, chông djch. 

4. Tip ti1c nâng cao nàng hrc t ehüc phông, chng deh cho T phông, 
chông djch eng dông; ngành y tê có phuo'ng an phôi hcip vth các da phuong 
tp huân, huàng dn nghim v11 cho TO phông, chông djch cong dông. 

5. V cong tác y t 

- Dé,i vth xâ Phong Hôa, huyn Phong Din: yêu cAu hin nghiêm tüc bin 
pháp khoanh vüng, phong tOa, each ly tm thii theo Chi thj so 1 6ICT-TTg ngày 
31 tháng 3 näm 2020 cüa Thu tithng ChInh phü. Thrc hin xét nghim din rng 
cho nguvi dan mt each hiu qua và bão dam an toàn; dOng th&i xét nghim tam 
soát cho 1.900 cong dan thuc phân xuàng san xuât cüa nhà may SCAVI và các 
dia diem khác có các ca FO den. 

- Tip tVc  chi do, thrc hin truy vt các ca nhim mói d nhanh chóng 
phát hin nguôn lay, each ly, khoanh vüng, dp dch kjp thai; nghiêm tUc rut 
kinh nghim trong vic truy vet, khoanh vüng, phong tOa ti xa Phong Hôa, 
huyn Phong Diên. 

- Giám sat djch t ti các khu each ly tp trung, dam bào cOng dan khi 
hoàn thành each ly phãi an toàn, không có nguy co phát bnh và lay lan trong 
cong dông. 

- Nâng Ca?  nàng hrc diu trj bnh nhân COVID- 19, diu trj FO phü hcip, 
hiu qua, hn chê tôi thiêu bnh nhân tü vong. 

- Khn trucYng t chrc tiêm vc xin ngay khi ducic phân b; t chüc các 
hmnh thrc tiêm chüng phü hçp nhix tiêm lixu dng, tiêm tai  tram y tê theo phân 
bô da duçie phê duyt. 

- Chun bj sn sang các phtrong an dáp img nhanh, kjp th&i v1i din bin 
djch bnh ngay khi phát hin ca bnh trong cong dông ho.c trong tru&ng hqp 
so Ca mac tang nhanh. 

- Chü dông mua sm vat ti.r, sinh phrn, trang thit bj y th, nh.t là v may 
thô, ô xy y tê dê kjp thii dáp img vàj các diên biên djch bnh. 

- T chirc thirc hin vic bào dam ngun kit test xét nghim nhanh 
COVD-19 dôivói các don vi kinh doanh thuôc dê phân phôi cho các don vj, cá 
nhân có nhu câu theo dé xuât cUa Sâ Y te. Giao Sâ Y t khn truong có van bàn 



oang Phu'&c Nht 

3 

huo'ng dn d các dn vj kinh doanh thu6c trin khai thirc hin. D nghj UBND 
các huyn, thj xä, thành ph Hu dang k nhu cu icit test xét nghirn nhanh qua 
S& Y tê trnâc ngày 15/9/2021 dê chü dng trong cong tác phông, chOng djch. S& 
Y tê báo cáo tInh hInh trién khai trixâc ngày 20/9/2021. 

6. D ngh Dti h9c Hu xay dirng phtrcing an cho sinh viên dn tru&ng 
hc tp và don sinh viên nàm thu nhât nhp h9c trong diêu kin bInh thu&ng 
mói, báo cáo UBND tinh và Ban Chi do COVID-19 tinh. 

7. Bâo dam an ninh, trt tir, an sinh xã hi; tip tVc  thrc hin t6t chinh 
sách h trcy nguYi dan gp khó khãn, giãm sâu thu nhp do ánh hu&ng di djch 
COVID- 19. 

8. Xây drng trung tam diu hành phOng, chng dch qua üng diing cong 
ngh thông tin ti cap huyn, cap x dê dam bão lien thông trong cong tác diêu 
hành phông, chông djch tü cap tinh den cap xâ. 

UBND tinh thông báo d các dan vj, djaphu'cing triJn khai thirc hiçn./. 

Na! nIin: TL. CHU TICH 
- TI. Tinh üy, TI. HDND tinh; (d b/c) KT. CHANH VAN PHONG 
- CT và các PCT UBND tinh; a CHANH VAN PHONG - Cac Ca quan 1W dong tren da ban; 
- Các si, ban, ngânh cap tinh; 
- UBND cac huyn, thj xâ, thành phô; 
- VP: Lanh do và CV; (giri qua mng) 
- Lxu: VT, GD, CN. 
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