TINH UY THIJ'A mIEN HUE
S6 43-CT/TU

BANG CQNG SAN VIIT NAM
Thz'ta Thiên Hué' ngày 09 tháng 3 nám 2020

CHITHI
do, chI do cong tác phông chng,
khong che dich bênh COVID-19
\;

i. !

Djch bnh COVID-19 dang có din bin phirc tap, lan rng ra nhiêu
nuâc trên th giâi. Vit Nam vira mâi ghi nh.n them các tnrông hcrp nhim
bnh và tai tinh Thra Thiên Hu dä xut hin 01 ca nhim bênh du tiên vào
ngày 08/3/2020. TInh hInh djch bnh dä chuyn sang giai don mâi, dôi hôi
phái có các giái pháp kjp thii, phü hcrp i müc d cao han, toàn din han,
quy& 1it han. D tang cithng sir lãnh dao cüa Dâng, phát huy trách nhim
cüa cá h th6ng chinh trj di vfii cong tác phông, ch6ng djch bnh COVID-19,
Ban Thixang vi Trnh uy yeu cau:
1. Nãng cao nhn thüc, trách nhim cüa các cp üy, t chirc dâng, các cci
quan, t chirc, can b, dáng viên và nhân dan trong thijc hin chi dao cüa Bô
ChInh trj, Ban Bi thu, Chinh phü, các b, nganh Trung uang và cña tinh v
côn.g tác phông, chng djch bnh COVID-19.
Ban Dan 4n TiIIh üy, Mt trn T quc Vit Nam và các doàn the chInh
tn - xã hi tip tiic ph bin, tuyên truyn nâng cao than thüc cüa nhân dan
d thijc hin dng b các giãi pháp phông, chng djch bnh, phát huy vai trô,
trách nhim cUa mi ngu?i dan trong vic bão v, nâng cao sue khOe cüa
mInh và cong dông.
Ban Tuyên giáo Tinh üy, Sâ Thông tin và Truyn thông tp trung chi do
các cci quan thông tn, báo chi tang ernmg tuyên truyn cong tác phông, chng
djch bnh; cung cp thông tin dy dü, chinh xác, kp thñ, dung djnh huâng.
Cong an tinh, các ca quan, dan vj lien quan và chInh quyn dja phuang
tang cu&ng du tranh, phãn bác các quan dim sai trái, thu djch; xü l' nghiêm
các hãnh vi tung tin, bja dt gay ânh huâng tiêu crc trong phông, chng djch.
2. Tip tic tang cuo'ng thirc hin nghiêm
chi do cUa Ban BI thu và
Thu tuàng Chinh phü, tp trung chu trQng:
Phát hin s6m, khoanh vüng, cách ly, diu trj, kim soát chat chë cáe
trueing hçip tip xuc gn vri nhüng ngui mc COVID-19, htn ch
lan
trong cong dng.
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Tang cung kim soát cht chë ngui dn Thira Thiên Hu bang du&ng
hang không, duing b, duing sit, &thng thüy, trçng tam là nhung ngu?ii dn
hr yang có djch; t chirc sang l9c các dM hirçrng có nguy ca nhim bnh d có
bin pháp x1r 1 kjp thii.
Thirc hin nghiêm vic khai báo và kim tra y t ô cci si, each ly y t ti
các khu each ly tp trung, each ly ti ncii liru trü, khách san, khu nghi
duang... Nang cao vai tro cua cac dan vl quan dçn, cong an, chrnh quyen Ca
sâ trong vic each ly; kim soát cht chê nguäi duçic each ly và xu 1 nghiêm
các trithng hçip vi phm quy djnh.
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Chun bj các diu kiin cn thit v nhãn lirc, trang thi& bj, 4t ttr dy dü
bão dam cách ly cho ngu?i Vit Nam, nguii nuàc ngoài dê üng phó vâi
truàng hcip djch beth bing phát & quy mô lan. Tp trung ehi do cong tác
kim tra, bInh n giá Ca thj tru&ng; di,r trU các mt hang thit yu trén dja bàn
toàn tinh. Xü l nghiém tInh trang dâu co, tIch trCt, nâng giá hang boa, bão
dam on djnh san xut, d&i sng nhãn dan.
3. Dãng üy Cong an tinh, B Chi huy Quân sr tinh, S& Y t Bnh vin
Trung rccng Hu chi do toàn lirc luçing chun bj, tp hu.n các phtrang
üng phó vâi djch beth trong tInh hung djch lan r)ng.

an

4. BI thr, Chü tjch UBND các huyn, thj xà, thành ph Hu& ngu&i dirng
du các cp üy dãng và thu tnr&ng các ca quan, dan vj tip tic tp trung chi
dao cOng tác phông, chng djch bnh, phát trin kinh t - xA hi, bão dam an
ninh, trt tir, an toàn xã hi trên dja bàn. Trrc tip chi dao huy dng toàn h
thng chInh trj và nhân dan tham gia các hoat dng phông, chMg djch bnh;
tp trung i.ru tiên ngunlrc, chun bj các kjch bàn phông, ehng djch bnh tir
thap den cao, san sang ung pho vai hieu qua cao that.
Han chê to chirc nh1tng cuc h9p, hi nghj không can thiêt. C.n cir tInh
hInh thrc tin d có k hoach cho h9c sinh, sinh viên nghi hçc. Tam drng các
l hi, hoat dng kS' nim dê tp trung phOng, chông djch; han chê to chIrc
các hoat dng tp trung dong nguäi (k cà vic cuOi, vic tang) trên dja bàn.
5. BI thi.r Ban can sir dãng UBND tinh, Dâng doàn HDND và các ca
quan, dan vj chi dao thc hin các hoat dng phOng, chng djch bnh theo
chüc näng, thim vi; tang cr&ng cOng tác kim tra và xir l nghiêm các t
chirc, cá nhân không thrc hin nghiém tic chüc trách, nhim vi trong cong
tac phong, chong dch bçnh, that la nhixng truang hcip giau bçnh.
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6. Tuãn thu sr chi dao, diu hành thng nht cUa Ban Chi dao phông,
chng djch COVID-19; phát huy manh me phuong châm 4 ti ch& Dir
phông, each ly, diu trj ti ch; Ca s& vt cht, trang thit bj thuc men diving
cii phOng h theo yêu cu tai ch; kinh phi tai ch; nhân 1irc t?i ch& BInh
tTnh, chU dng 1rng phó trong mçi tInh hung.
7. Ban Tuyên giáo Tinh üy Co trách nhim theo dOi, don de, thurng
xuyên huóng dn và tng hçp các hoat dng, kjpth?i báo cáo Ban Thu?mg vii
Tinh

Ncyinhãn:
-BChinhtrj,
- Ban BI thu Trung uang Dâng, báo
- Các ban, UBKT, VPTW,
cáo
- Các vi cüa các ban Trung ung
theo dôi dja bàn TFH,
- Thu?ng trijc I-IDND, UBND tinh,
- Các dãng doàn, BCS dang,
- Các dâng b 1rirc thuc Tinh üy,
- Các ban, ngành, doàn the cap tinh,
- Các d/e Tinh üy viên,
- Cong Thông tin din tCr Dãng b tinh,
- Luu VPTU.

T/M BAN THIX(NG VJ
Bi THLr

Lê Trtrông Liru

