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THÔNG BAO
V kin kt 1un cüa Chü tich UBNp tinh Vô Van Hu'ng v tang ctrO'ng
cac biçn phap phong, chong dch bçnh COVID-19

çOC
Tgày 02/8/2020, UBND tinh dâ có bu,i lam vic vi Ban Chi dao phông,
chông djch COVID- 19 tinh dê triên khai các bin pháp tang c.thng phông, chông djch
bnh trén da bàn tinh. Sau khi nghe báo cáo cüa Sâ Y tê, c quan thithng trrc Ban
ChI dao, kiên cüa các thành viên cüa Ban Chi dao và tInh hInh thrc tê trén dja bàn
tinh, Chü tjch UBND tinh VO Van Hung két 1un:
Djch bnh Covid- 19 dang dik bin h& sirc phüc tap, Quáng Trj là tinh có s
hrçing ngithi den Dà Náng trà ye khá lan (khoâng trên 14.000 ngui) nén nguy co lay
lan djch bnh là rat cao. VI vy, vic thông kê day dü so lux911g nguäi tr Dà Nng tra
ye, 4n dng ngui dan tlr cách ly ti nhà, khai báo y tê theo quy djnh, to chüc test
nhanh dé sang 19c, ... là vô cüng quan tr9ng. Trênca s& kiên chi dao cüa Thu
tuang ChInh phü tai cutc h9p trrc tuyên toàn quôc ye phông, chông djch ngày
02/8/2020 và tInh hlnh thc tê cUa tinh, UBND tinh yêu câu các Ca quan, donvj, các
huyn, thj xâ, thành phô tiêp tuc tuyén truyên, quán trit trong nhân dan triên khai
thixc hin nghiêm các Chi thj, Cong din cüa Thu ti.ràng ChInh phü, cüa các B,
ngành Trung ucmg và chi do cüa UBND tinh.
UBND tinh dánh giá cao sr n luc các S, ban ngành, doàn th các 1urc hxçng,
dja phwmg và toàn dan cüng chung tay phông, chOng djch Covid- 19; biêu duang
nhtng hành dng thirc và trách nhim trong phông, chông djch nhu: Chu dng khai
báo y té, chap hành cách ly ti nhà và tuyên truyên cho gia dInh, cong dông cüng thrc
hin bin pháp phOng djch; nhiêu cá nhân, gia dinh dâ có nh&ng hành dng urng xCr
van minh, gop phân tIch curc vào vic phOng chông djch Covid-19, nhctng hinh ành
nay can tiêp tVc nhân rng và lan tOa trong cong dông.
Tuy nhién, ben cnh do vn cOn mOt s co quan, don vj, chInh quyn co sa,
nguai dan chü quan, ki là, chua chap hành tot chü truong, bin pháp phOng chông
djch. Nhäm thirc hin hiu qua các bin pháp phOng chông djch, xem sirc khOe cüa
ngu.thi dan là quan tr9ng nhât, dông thai vin dam bão an sinh xã hi và pháttriên kinh
t trong tinh hInh mâi, UBND tinh yêu câu các S, ban ngành, doàn the, các cap
chInh quyên dja phuong nêu cao trách nhim, thurc hin nghiêm nhttng chi do cña
UBND tinh ye phông chông djch yà triên khai thrc hin tot các ni dung day:
1. SaYt&
- Xây dirng K hoach chi tit y vic trin khai xét nghim nhanh tren din
rung cho tt cã nguäi tra ye tur Dà Nng, nh&ng nguai nguy co lien quan và can b y
t tui các cor sa khám, chüa bnh; thai gian thrc hin tr ngày 03/8/2020. Chuân bi
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dy dü, sn sang phung tin, vt tu, hóa chit, sinh phm xét nghim, nâng cao cong
suãt phông xét nghirn hotc có phi.wng an dé triên khai xét nghim SARS-CoV-2
(PCR Realtime) vài so lucmg I&n.
- Tip tic tang cu&ng chi do các co sO khám bnh, cha bnh thirc hin
nghiêrn quy trInh phân 1oi, phân luông và each ly theo quy djnh. Tang cuOng cci sO
4t chat, nhân hrc, phixcng tin san sang dap crng cong tác diêu trj. Dam bâo tuyt dôi
không clê Bnh vin thành ô djch lay nhiêm COVID-19.
- Sn sang các diu kin d thiic hin K hoach trin khai bnh vin dâ chin
tai Trung tam Y té thành phô Dông Ha.
- Tip tc theo dôi, cp nhât tInh hInh djch bnh d tham mru UBND tinh nâng
cap d phông, chông djch trong trtxOng hqp can thiêt.
2. SO Thông tin và Truyên thông
- Chü tn, phi hcip trin khai các giâi pháp truyn thông; huOng dn ngrOi dan
cài dt irng diing khai báo y té, i:rng ding Bluezone (khau trang din tO).
- Hi.rOng dn cac ca quan thông t.n báo chI, truyn hInh cung cp thông tin kjp
thOi, chInh xác; truyên thông các bin pháp phOng, chông djch và di.ra nhOng hInh
ãnh, nghia cCr cao dçp dê khuyên khIch nhãn dan thrc hin tot các bin pháp phOng,
chông djch.
3. SO Giáo diic và Dào tao: Phi hçip vOi SO Y t vâ các SO, ban ngành, dja
phi.rang lien quan to chOc tot vâ dam bâo an toàn trong phOng, chông djch tai các
diem thi cüa kS' thi THPT; nghiên cOu, triên khai mt so bin pháp phông, chông djch
trong truOng h9c theo các tInh huOng cii the.
4. SO Tài chInh: IJu tiên b trI kinh phI cho cong tác phông, chng djch d mua
sam vt tu, trang thiêt bj và hóa chat, sinh phâm ph1ic vij xét nghim SARS-CoV-2và
xét nghim nhanh trên din rng. Hi.rOng dan các chO dâu tu dam báo vic mua sam
cong khai, minh bach, diing quy djnh.
5. Bô Chi huy Bô di Biên phông tinh, SO Ngoi via: Tang cuOng ngàn chn
ngu&i nhp cãnh trai phép, tiêp tçic thirc hin theo chi dao cüa UBND tinh tai Cong
din 07/CD-UBND ngày 02/8/2020.
6. B Chi huy quân sir tinh: Tip tc phi hçp vOi các ngãnh lien quan và Ban
Chi dao phông, chông djch cac huyn, thj xâ, thành phô rà soát, chuân bj ca sO vt
chat các khu cách ly ttp trung de san sang dua vào sO diing khi can thiêt. Xây dirng
phung an quân 15', ho trI các truOng hqp cách ly ttp trung có yêu to djch té khác
nhau, không dê lay nhiêm chéo tai co sO cách ly tp trung.
7. Cong an tinh:
- xay dirng phung an, sn sang b trI hrc hxqng khi có yéu cu trong tInh
huéng cn phâi áp diing bin pháp kiêm soát, phong tOa các dja diem có nguy Co lay
nhim cao dé chü dng kiêm soát, phOng, chông lay lan dlch bnh.
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- Ph& hqp ngành Y t vã các don vj lien quan nhanh chóng truy vt di tixcing
theo yêu câu phông, chông djch; Tang ctthng rà soát (di ti'rng ngô, gO fl'xng nhà, râ
ttrng dôi ti.rcxng), 1p danh sách tat cá các dôi tucmg nhp cánh trái phép trên dja bàn
dê to chirc cách ly, xü l theo quy djnh pháp 1ut.
8. S Cong Thi.rcmg: Xây dimg k hoach dir trü hang hoá, bInh n thj tru&ng,
dam bâo cung cap dü so hxqng, chat hiong các loai hang hóa thiêt yêu (lixong th%rc,
thrc phâm, thuôc chüa bnh, chat dOt, xAng dâu, ...) cho ngi.ri dan trên dja bàn tinh.
9. UBND các huyn, thj xã, thành ph:
- Tip tiic phát huy tinh thin phèng, chng djch theo phuung châm 4 ti ch
(lirc 1ixçng ti chô, chi buy ti chô, phi.rang tin tai chô, hu can tai ch).
- Ph,i hqp chat chê vi ngành Y t và các Co quan chi:rc nàng khAn tnrong triên
khai hiu qua cong tác xét nghim nhanh các dôi ti.rçmg tr& ye tü vüng co djch. Trên
cci s& do dánh giá nguy Co lay nhim Covid-19 cho dOi tucmg, dja bàn dê áp ding các
bin pháp cách ly phü hcip.
- Tiêp tc chi dao các co quan chuyên mOn trên dja bàn thông tin tInh hInh djch
bnh Covid- 19 trên h thông truyên thông xã, phixng, thj trân dê ngthi dan chü dng
thirc hin day dü các bin pháp phông, chông djch, không chü quan, lo là hoc có tam
1)2 hoang mang.
10. Ttm drng mt s các hot dng sau day k tü ngày 03 /8/2020 cho dn khi
có thông báo mâi:
- Di vi quán an, quán Ca phé: KhOng phiic vii an, ung tai ch& chi dugc ban
hang cho khách den mua mang ye hoc ban hang qua din thoti, qua mng (online).
- Tam dung các hoat dng sau: Nhà hang, các co sâ chiu phim, dai 1)2 Internet,
trô choi din tü, biêu diên ngh thut, yoga; các hoat dng có t.p trung trên 20 ngl.ri
tth len trong mt phông.
UBND tinh thông báo d các don vj, dja phixang lien quan bi&, thçrc hin./.
Noi n/ian:
- Ban thirmg vu Tinh Ciy;
- Thurng trijc HDND tinh;
- Chü tich vâ các PCT UBND tinh;
- Uy ban MTTQVN tinh;
- Thành viên Ban Clii dao Covid-19 tinh;
- Six doàn 968;
-LuuVT,VX.
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