
UY BAN NHAN DAN 
HUYN HOA LU 

So: /UBND-VP 
V/v trin khai thi.rc hin Kt luân 

cüa Thu tuàng ChInh phüti Thông 
báo so 313/TB-VPCP ye phông, 

chông djch COVID-19 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p — Tr do — Hnh phüc 

Hoa Lu ngày tháng 9 nám 2020 

KInh gui: 

- Tnr&ng Cong an huyn; 
- Chi buy trir&ng Ban Chi buy Quan sr huyn; 
- Thu tnr&ng các cc quan, dcrn vj trên dja bàn huyn; 
- Chü tjch UBND các xä, thj tr.n. 

Thirc hin Cong vAn s 553/LTBND-VP6 ngày 01/9/2020 cüa UBND tinh v 
vic trin khai thirc hin K& 1un cüa Thu tung ChInh phü tai Thông báo s 
3 13/TB-VPCP v phông, chng djch COVID-19. 

Hin nay tInh hInh djch bnh dA duçic kim soát t& trén phm vi toàn qu&, 
tuy nhiên, nguy cci djch bnh, sir lay nhim trong cong dng vn thxng trirc. D 
chü dng trong phông, cMng dch bnh và phát trin kinh t trén dja bàn huyn, 
UBND huyn yêu cu Tnrng Cong an huyn, Chi huy tri.ràng Ban Chi huy Quân 
sir huyn, Thu truâng các Phông, Ban, ngành, doàn th& các co quan, don vj trên 
dja bàn huyn, Chü tjch UBND các xa, thj trn cn tp trung chi dao, t chi'rc thirc 
hin t& mt s ni dung sau: 

1. Tip tiic d cao cành giác, không chü quan, coi thithng djch bnh, xác djnh 
chérng djch trong thii gian dài và dn hInh thành np sng, ng xu phü hçp trong 
diu kin có djch bnh. Trong do: 

- Tip tJic áp dirng các bin pháp c bàn phông chng djch trong trng thai 
"bInh thi.thng mOi" nhu: deo khu trang khi ra khOi nhà, tai các ni cong cong va 
trén các phrnmg tin giao thông cOng cong; thizng xuyên ràa tay bang xà phông 
ho.c dung djch sat khun, hn ch tii tp dOng ngithi ngoài ph.m vi cong sâ, 
tnthng hoc, bnh vin; giü khoàng each an toàn khi tip xüc. 

- Tip tiic d cao vai trO, trách nhim cüa ngthi dirng du, phát huy vai trO 
tham mini cüa ngành y t các cp trong xác djnb, quy& djnh bin pháp phông, 
chng djch báo dam phñ hçip vói muc nguy cci djch bnh. Không áp diing bin 
pháp dmg, dIth chi boat dng cua các co sâ sAn xut, kinh doanb, djch vil khi 
khOng c.n thit; han ch dn muc thp nht tác dng tiêu circ cüa các bin pháp 
phông, chng djch di vi các hoat dng kinh th - xã hi và dOi sang nhãn dan. 
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2. Trung tam Y t huyn 

- Chü dng chun bj các kjch bàn, phixcmg an l'rng phó vâi các tInh hung djch 
bnh ti co sâ khám, chfa bnh, ti Co quan, các Co sâ san xut, nhà may, xi 
nghip, thAt là nai có liicing lao dng ion. 

- Trtr&ng hqp xuAt hin ca mc bnh, các quy trinh phông chng djch phài 
duqc kich hoat  ngay d thAn tc, quyt lit khoanh vüng gpn, dp djch nhanh, 
không dê lay lan rng ra cong dng; mt khác có phuong an duy tn, dAy manh  hott 
dng san xuAt kinh doanh. 

- KhAn truong cp nht, hoàn thin và ban hành các hu&ng dn an toàn trong 
cci sâ y té, trong tri.r&ng h9c, nai lam vic, phi.rong tin giao thông cong cong... vâi 
ni dung ngn gçn, sue tIch, d hiu d các cAp, các ngành, các dja phuong và mi 
ngui dan có th d dàng thirc hin. 

- Tip tic thirc hin nghiêm vic phông, chéng djch trong các co si y t; th 
chüc phân lung, phân tuyn diu trj hqp l ngay tü khâu tip don bnh nhân, 
phOng ngüa lay nhim, tang cthng kim soát nhim khuAn trong co s& y t; xét 
nghim phát hin sam các trumg hgp nghi nhim trong s các bnh nhân, ngiiOi 
nhà bnh nhân, các trtthng hqp có biu hin ho, st trong cong  dng. 

- Phi hçp vài Cong an huyn thirc hin giám sat cht chë vic each ly tai  co 
s& liru trü, bão dam yêu cAu phOng, chng djch. 

3. PhOng VAn hOa - Thông tin, Trung tam VAn hóa — Th thao và Truyn 
thanh huyn, Trang thông tin din tü huyn. 

Chü tr9ng thông tin v kin thirc co bàn phông djch, v các bin pháp nâng cao 
dinh di.rOng, các bài hçc v phát hin djch, khoanh vüng d.p djch, diu trj; nhUng 
kin thirc co bàn v y t dir phOng. Tip tiic khuyn cáo math  me vic cài dt img 
ding Bluezone phiic vii truy vt nhanh các truang hqp có nguy cci mc bnh. 

Các hInh thüc thông tin phài phong phü, da dng, sü diing mng xA hi, h 
théng truyn thanh 3 cAp và thông tin dung mirc d ngu1i dan luôn d phông djch 
bnh nhung không hoang mang. 

4. Cong an huyn 

Tip tic kim soát chtt chê, ngAn ch.n kjp thai và xu l nghiêm các truang 
hçip nhp cãnh trái phép; xir 1 nghiêm vic t chuc nhp cánh tnái phép, các cci s& 
liju trü, khách san  nhn ngi.rai nhp cânh tnái phép luu trá, doanh nghip thin  lao 
dng là ngi.thi nh.p cành trái phép. 

5. UBND các xA, th trAn 

- Chü trI, phM hçTp vOi Trung tam Y th huyn, Cong an huyn tiêp tic nà soát 
và b tn các cci s& each ly dáp mg yeu cau. 

- Chü tjch UBND các xA, thj trAn chu trách thim tnrac UBND huyén ye 
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vic áp diing các bin pháp phông, chêng djch trên dja bàn. 

- Tip tiic thirc hin m1ic tiêu kép vCra phông chng djch vira phát trin kinh t 
-xâhôi. 

Yéu cu Tnr&ng Cong an huyn, Chi huy tri.r&ng Ban Chi huy Quân s1r huyn, 
Thu tri.rOng các Phông, Ban, ngành, doàn th, các co quan, don vj trén dja bàn 
huyn, Chü tjch UBND các xã, thj trAn can cir chüc näng, nhim vii nghiêm tüc 
trin khai thirc hin các ni dung chi d?o  trên và chju trách nhim truóc Chü tjch 
TJBND huyn, UBND huyn v vic thirc hin cong tác phông, cMng djch 
COVID- 19 di vth 1mb virc, dja phuong phii trách. 

Giao Trung tam Y t huyn theo dOi, don dc, tng hqp báo cáo kjp th?ji 
UBND huyn theo quy djnh./. 

T'jo'i u/ian: 
- Nhis trén; 
- Thuông trirc Huyn üy; 
- Länh dio UBND huyn; 
- Bang ciy các xã, thj trân; 
- Các thành viên BCD phông, chong djch cüa huyn; 
- Các phông, ban thuc huyn; 
- UBND các x, thj trân; 
- Trang thông tin din tCr huyn; 
- Li.ru: VT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Büi Duy Quang 
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