
UY BAN NBAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V1T NAM 
H1JYN HOA LU' Dc 1p - Tif do - Hinh phñc 

s6: /UBND-VP 
V/v tip tic trin khai cong tác 
phOng, ch6ng djch COVID-19 

trén dja bàn huyn 

Hoa Lw, ngày tháng 7 nám 2020 

KInh gri: 
- Thu truông các phông, ban, ngành, doàn th cüa huyn; 
- Chü tjch UBND các xà, thj trân. 

Trong thyi gian hin 3 tháng vüa qua, vâi sr quyt tam vào cuc cüa cà h thng 
chInh trj, sir üng hO tIch c1rc cia nhân dan, trên dja bàn huyn dâ Va dang kim soát tt 
djch bnh và dt duçic kt qua phông chng djch bnh rt dáng ghi nhn, do là: không 
có ca lay nhim trong cong dng, trên dja bàn toàn huyn dA trâ li trng thai bInh 
thuOng mâi, tIch ciic thrc hin cO hiu qua "mic tiêu kép". UBND huyn dánh giá cao 
các phOng, ban, ngành, các dja phucing và than dan dã thc hin nghiêm tüc, dMg bO, 
quyt lit các bin pháp cp bach phOng, chng djch COVID- 19. 

Tuy nhiên, djch bnh vn cOn din bin phiic tap, khó hthng tai mOt s dja 
phuorng, dc bit là ti thành ph Dà Nng, chua xác djnh ducic ngun lay và có nguy 
cci lay nhim ti nhiu dja phuo'ng trong Ca nuâc, vi 4y tuyt d6i không duçc chU 
quan, mat cãnh giác. 

Thc hin Thông báo s 34/TB-UBND ngày 30 tháng 7 näm 2020 cüa Uy ban 
nhan dan tinh v K& lun cüa dng chI ChiX tjch TJBND tinh, Trtthng Ban Chi dto ti 
HOi nghj Ban Chi 4o phOng, chng djch COVID-19 tinh Ninh BInh. 

D chU dng phOng chng djch bnh hiu qua, kjp thai ngàn chn lay lan trong 
cong ding trén dja bàn huyn, Uy ban nhân dan huyn yêu cAu ThU truông các phOng, 
ban, ngành, doàn th cUa huyn; ChU tjch TJBND các xâ, thj ti4n; các Co quan, dcm vi 
và nhãn dan trong huyn tip tiic tp trung thirc hin các bin pháp phOng, chng djch 
dA d ra, trin khai thirc hin nghiêm tue nOi  dung van bàn chi dto cUa Trung uang, 
cUa tinh, cUa huyn; dng thii trin khai thirc hin tt mt s nOi  dung sau: 

1. mU trithng các phOng, ban, ngành, doàn th& các Ca quan, ckyn vj trên dja bàn 
huyn, ChU tjch UBND các xA, thj tn$in cM cao trách nhim, huy dng câ h thng chInh 

trj vào cuOc.  Toàn huyn tuyt di không lci là, chU quan, bào v t& nht tInh mng và 
sic khôe nhân dan. Hn ch thp nht djch bnh xãy ra và lay lan trong cong cMng; 
thng cuang cong tác tun tra, kim soát hot dng xut nhp cãnh trên dja bàn. 

- Tip t%lc thirc hin "mic tiêu kép" vira phOng chng djch, vera phát trin kinh t 
- xà hOi,  giü vQng dà phic hM, tang trtthng kinh t; km cM phOng, ngàn chn cac am 
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muu, hành dng lçii diing tInh hInh djch bnh tin hành phá hoti, gay mt an ninh tr.t 
tir. Kiên quyt trin khai hiu qua các giãi pháp phông, cMng djch bnh, dng thyi chi 
dao tao mi diu kin thu.n lqi cho nhà du tu và các ho.t cling kinh t - xä hi khac. 

- Ban Chi dao,  t cong tác phOng, cMng djch cp xã tang cixing giám sat. Thirc 
hin t& cac thim vi sau: giám sat djch bnh là bin pháp s 1, quan trçng nh.t; t cong 
tác tr thôn phãi n.m duqc s ltrcmg ngthi cO nguy Ca cao mac, lay nhim djch bnh. 

2. Trung tam Van boa — Th thao & Truyn thanh huyn, Dài truyn thanh các 
xà, thj trn mi chuyên m11c riêng v phông, chng djch bnh COVID- 19 và tang 
cu&ng thông tin, tuyên truyn v tinh hInh, bin pháp phOng, chng djch bnh d 
nguii dan t%r giác khai báo y th và theo dOi sc khOe nht là nhttng nguii dà dn, a cac 
vmg djch, dc bit là Thành ph6 Dà Nng và tra v trên dja bàn huyn. Khuyn cáo 
nguai dan deo khu trang nai dông ngithi, khi tham gia giao thông, thithng xuyên rra 
tay b.ng xà phông, nuóc sat khu.n, git khoáng each an toàn, han  ch t tp dông 
ngithi khi không c.n thit. 

Cong tác tuyên truyn phâi dam bão thông tin chInh xác có tác diing phát huy 
vai trô cüa nguai dan tham gia phông, chng djch, nhung không gay hoang mang, lo 
sq. Kim soãt cht chë thông tin không diing sr that v djch bnh. Xir l nghiêm viêc 
dira tin sai sir that, khai báo y t không trung thirc, không chp hành vic each ly theo 
quy djnh. 

3. Yêu cu nh&ng nguai dà din, a các vUng djch, dc bit là Thânh ph Dà Nng 
và tr& v trên dja bàn huyn tir ngày 01/7/2020 dAn nay phãi tir giác khai báo vai chinh 
quyn, cci sa y th hoc khai báo y t trên 1rng diing nCoV và áp diing bin pháp tr theo 
dOi src khOe tai flcY1 cu trü; 

- Ly mu xét nghim di vói nhüng nguai dà dAn, a cac vüng djch, dc bit là 
Thành ph Dà Nng và tri v trên dja bàn huyn tr ngày 18/7/2020 dAn nay, k cã 
nguYi dan khi có biu hin ho, s&, khó tha. 

- Di vai nhtthg nguai chua dü 14 ngày theo döi sirc khôe, phãi tip tiic áp ding 
bin pháp tir theo dôi sirc khOe tai  nci CU trü trong 14 ngày, han ch tip xüc, thuang 
xuyên deo khu trang, rira tay b.ng xà phông hoac cht sat khun, giü khoáng cách an 
toàn; nhüng tnthng hçTp tip xüc gn vâi ca bnh mc COVID- 19 thirc hin each ly y té 
tai các ca sâ cña huyn. 

4. Trung tam Y t& 
- Chü trI, phi hgp vâi các dan vj lien quan tp trung phông, chng djch 

COVID- 19, dOng thai chü phOng, chông djch bnh bach  hâu, st xut huyt, khOng 
dA büng phát, lan rng. 

- Rà soát, kim tra các phuang an cho tirng cap d djch COVID-19; chun bj sn 
sang thuc men, phuang tin, kh.0 trang, trang thit bj bào ho, nhân lrc, dii phông hóa 
chat, vat  tu tiêu hao dê dáp rng Cong tác phông, chông djch C OVID- 19 khi có yêu cAu, 
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nht là vic 1y mu xét nghim trên din rng, sn sang 1rng phO các tInh hung djch 
bnh xây ra trên dja bàn huyn. 

- Phôi hçip theo döi, diu trj khôi 10 ca bnh mc COVID-19 ti phong khám da 
khoa khu vuc Cu Yen. 

- Chü trI, phôi hcip vi Cong an huyn, Ban Chi huy quân sir huyn, UBND cac 
xã, thj trtn và các ca quan, dcm vj lien quan tip tiic chu.n bj, bão dam sn sang các ca 
sâ cách ly tp trung, k cà Ca s& luu trü, khách stn; Co phucmg an chu.n bj phuang 
tin, trang thit bj, cci s& vt ch.t trong các co si each ly tp trung trên dja bàn huyn. 
d sr d%rng kjp th?yi khi cn thit. 

- Nm ch.c tInh hInh din bin djch bnh tham muu cho Chü tjch UBND huyn 
ãp d%ing các bin pháp phü hçip phOng, chng djch trên dja bàn huyn. 

5. Cong an huyn: 
Chü trI, ph6i hçip vi the dan vj lien quan rà soát, kim tra, phát hiên, xü 19 

nguii nurc ngoài hoc ngthi Vit Nam nhp cãnh trái phép trên dja bàn huyn; chü 
dng n.m thông tin tü Cong an tinh d phi hçp vi Trung tam Y t trong cong tác 
giám sat kim djch di vâi ngi.rii nhp cánh, di v tr vUng có djch. 

6. PhOng Tài chInh — K hotch: 
Tham muu dam bão kinh phi kjp th?yi cho cong táe phOng, chng djch. 
7. PhOng Van boa — Thông tin: 
- Chñ tn, phi hçp vâi UBND các xã, thj trn và các dun vj cO lien quan tang 

curng các bin pháp phông, chông djch COVID- 19 ti các khu, dim du ljch, các ca sâ 
km trü, homestay; 

- Drng các tour tr vüng djch dn huyn va nguçic 1i. 
- Yêu eAu các khu, dim du ljch th?c hin do than nhit và khuyn cáo cho du 

khách tha tay btng ch.t sat khun, deo khu trang và girt khoãng cách an toàn khi di 
du ljch. 

8. Phông Kinh t & Ht tAng, Di Quán 19 thj tnung s 3: 
Chü tn, phM hqp vOi Trung tam tê, các ca quan, dan vi có lien quan chi do 

các ca s, doanh nghip trên dja bàn san xuAt, cung 1rng dAy dü các hang hóa thit yu, 
hrcmg thirc, thirc phAm, khAu trang, nuâc sat khuAn dam bão chAt h.rçmg dáp 1rng nhu 
cAu si'r di1ng cüa nhãn dan. Xir 19 nghiêm nhng trung hop lcii di1ng tInh hInh djch 
bnh gäm hang, gay khan him giã t.o, nâng giá bAt hqp 19... d trc lvi. 

9. Ban Chi huy Quân sir huyn phôi hçip vth Cong an huyn và Trung tam Y t 
thirc hin dam bão an ninh trat  tr cho vic each ly, diu trj y t bAt butc. 

10. UBND các xã, thj trAn: 
- Chi do cáe khu dan cu, thôn, xóm, ph phát hin nhIrng tnithng hop nhp cành 

trái phép trén dja bàn, nhUng ngui di v tir vUng djch báo cáo chInh quyn dia phuang 
d kim tra each ly, theo dôi theo quy djnh phOng cMng djch COVID- 19; 
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- Phát huy tIch circ vai trô cüa T cong tác phàng, chng djch COVID- 19, nht 
là tti các thôn, xóm, ph& phát buy vai trô cüa di ngü Bi thu Chi bô, tru&ng thôn, 
tru&ng ban cong tác mt trn, các doàn th O co' sO trong thxc hin thim vi tuyên 
truyn, giám sat ch.t chë t.i cong dng, nm ch.c tInh hInh 11mg nha, 11mg ngithi, tInh 
hmnh ngu1i diIdén dja bàn và ljch sü di chuyn d có bin pháp phông, chng djch 

thIch hqp, kjp thñ. 
- Chi do, trin khai cong tác phông, chng djch bnh trén dja bàn. San sang üng 

phó vâi các tInh hung djch bnh xày ra. 
- Phi hp vài các do'n vj có lien quan chun bj các diu kin t& nht cho khu 

each tp trung dja phuang. 
11. Tiép tic duy trI mt s hot dng trirc tuyn (nhu khám bnh tr xa, giáo due tü 

xa, thirc hin thu tiic hnh chinh...) trén dja bàn huyn phü hqp vi diu kin thirc t. 
Yêu c.0 Thu truâng các phàng, ban ngãnh, co' quan, do'n vi,  Chü tjch UBND các 

xA, thj trn trên co' sâ chrc näng, nhim vi1 nghiêm tue thirc hin và chju trách thim 
truâc UBND huyn, Ban Chi do huyn v vic thixc hin các nhim vii trong cOng táe 
phOng, chng djeh, các van ban chi dao  cüa Trung uang và cüa tinh di vri linh vrc, 
dja phucmg phii trách. Trong qua trInh trin khai thc hin, nu có kho khän, vuàng 
mc cn kjp thai báo cáo v Ban Chi do huyn d xem xét, giãi quyt. 

Giao Trung tam th huyn theo di, don d6c, t6ng hçip kt qua, báo cáo kjp 
thôri tInh hInh djch COVID- 19 trên dja bàn huyn v Ban Chi do huyn, UBND 
huyn trwác 16h00' hang ngày./.  / 

No'i nhln: 
- Ban Chi do tinh (dé B/c); 
- Sâ Y t; 
- Th.rmg trirc Huyn üy; 
- LAnh dao  HDND huyn; 
- Lãnh dao  UBND huyn; 
- Thành viên Ban Chi dao  huyn; 
- Nhu kInh gCri; 
- Trang thông tin din tCr huyn; 
- Luu VT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Büi Duy Quang 
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