T!NH UY THtA THIEN HUE
S 1784-CV/TU

BANG CONG SAN VIT NAM
Thita Thiên Hue', ngày 30 tháng 01 nám 2020

trung chi dao cong tác
V/v
phông, chông dich bnh viêm dwông
hO hOp cOp do virus Corona
tap

Kinh gi:
THONI TIN VATRU N FONGTT.I-Ui

- Ban can sir dãng Uy ban nhân dan tinh;
- Các huyn üy, thj üy, Thành üy Hue;
- Các dâng üy tr1rc thuc Tinh üy;
tinh;
- Uy ban MTTQ\TN, các ban, ngành, doàn the
- Báo Thi'ra Thiên Hu& Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh.
cap
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Thirc hin Cong van 79-CV/TW, ngày 29/01/2020 cüa Ban BI thu
Trung umg Dang ye vice phong, chong dch bçnh viem thrcing ho hap cap
üy, chInh
do virus Corona gay ra; Ban Thuông vi Tinh Uy yêu câu các
quyn, Mt trn T6 quc và các doàn th tp trung thirc hin t& mt s nhim
v11 tr9ng tam sau:
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1. Quán trit và trin khai thirc hin nghiêm Chi thj 05/CT-TTg, ngày
28/01/2020 cüa Thu tuâng ChInh phü; Cong din 01/CD-UBND, ngày
24/01/2020 cña UBND tinh v vic phông, chng djch bnh viêm du?mg ho
hp cp do chUng mâi cüa virus Corona gay ra.
2. Xác djnh cong tác phông, chng djch do chUng mri Corona là nhim
vi trçng tam, cp bach trong giai domn hin nay. Các cp üy, chinh quyn,
Mt trQtn T quc, các doàn th kh.n truong tp trung lãnh dao, chi dao thic
hin quy& 1it các..bjn pháp do ChInh phü và các b, ngành và tinh d ra
lan, bâo dam trt
phông, chng djch. Quy& tam kim soát, không d djch
tir, an toàn xã hi,n djnh san xut, d?ii sting cüa nhân dan.
lay

3. Bi thu cp üy trrc tip chi dao và chju trách nhim v cOng tác phOng,
chng djch. Chi do các cp, các ngành xây dijng k hoach; chun bj d.y dü
Co sâ 4t cht cho vic di phOng, each ly, diu trj; trang thit bj, thuc men y
t, trang bj phông h cho nhân dan; báo dam dü kinh phi, nhân lirc cho cong
tác phông, chng djch tai ch& Trong do, dir phOng, cách ly, diu trj tai ch&
Co si 4t cht, trang thit bj, thuc men, dicing ci,i phOng h theo yéu cu tai
ch; kinh phi tai ch; nhân 1ic ti ch.
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4. Các dja phuong, don v lien quan xây dirng các phuong an phông,
chng theo tüng cp d lay lan djch, thirc hin trit d, tuân thu các bin pháp
dir phông, cách ly theo yêu cu cüa co quan chuyên mon. Trong trung hcip
cn thit, tam di'rng các hoat dng t.p trung dOng ngu'?i, các 1 hi, các hi
nghj, hi thào d tp trung phông, chng djch.
5. Ban Tuyên giáo Tinh üy chñ trI chi dao cong tác truyn thông dn
ti'xng can b, dãng viên và nhân dan d mçi ngi.thi du nhn rô tInh ch.t nguy
him và tác hai nghiôrn tr9ng cüa djch do chñng mài Corona gay ra, thông tin
kjp thii, chInh xác d nâng cao nhn thIrc, thü'c và trách nhim cho nguYi
dan tier d? phông là chinh.
6. Dáng fiy Cong an tinh chi dao cong tác d.0 tranh và xi:r l nghiêm t
chirc, cá nhân dua các thông tin khOng chinh xác, gay hoang mang, ành
hu'âng din dii sng nhân dan.
7. Ban Dan van Tinh üy, Mt trn T quc, các t chirc chinh trj - xã hi,
các ban, ngành lien quan có trách nhim ph bin, tuyên truyn nâng cao
nhn thic cUa nhân dan d thijc hin dng bO các giái pháp phông, chng
djch. Nghiêm tiic thirc hin khuyn cáo cUa BI Y t v các bin pháp phông,
tránh djch bnh viêm duing ho hp cp do virus Corona.
Giao Ban can sx dàng UBND tinh chU trI, phi hçip vâi các ban, UBKT,
Van phông Tinh üy theo döi, kim tra vic trin khai thirc hin Cong van nay;
kjp th?ii báo cáo Ban Thu'ing vii Tinh üy diên bin tInh hInh lien quan djch
bnh d chi
Noi nhn:
-Nhutrên,
- Van phOng Trung uong Dàng (dé báo cáo),
- Các die Tinh üy viên,
- Cong TTDT Dàng b tinh,
- LiIUVPTU.
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