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BAO CÁO 
TInh hInh thyc hin Chi thj s 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 cüa 

Thu ttró'ng ChInh phil trên dja bàn tinh Quãng Trj tu' ngày 01/4/2020 dn 
15/4/2020 và d xut mt s giãi pháp phông chng d!ch sau ngày 15/4/2020 

I. TINH HINH DICH B1NH (dIn 18h00 ngày 15/4/2020): 

1. Trên th giói: 

- Ghi nhn 2.085.094 truäng hqp mc Covid-19 ti 211 quc gia, vüng lânh th& 
M là quôc gia có so mac cao nhât vâi 619.867 tri.râng hçp; 4 quôc gia khác có s mc 
trên 100.000 trl.r&ng hçip (Tây Ban Nha: 180.659, Y: 165.155, Pháp: 147.863, Düc: 
135.089). 

- Ghi nhn 138.4 12 tnrOiig hçip tà vong trên the giOi, cao nht t?i M vói 32.406 
tnrmg hcip; 4 quôc gia khác có trén 10.000 tmông hcp ttr vong (Y: 21.345, Tây Ban Nha: 
18.812,Pháp: 17.167vàAnJ-i: 12.868). 

- Các nuc trong khu vrc Co th có nglxäi ti'1 do nhp cánh hoc di trái phép v 
Quáng Tn là: Lao 19 tnr?mg hcrp mac, 0 ti:r vong; Thai Lan 2.643 tmng hçip mac, 43tcr 
vong; Cam Pu Chia 122 tnr?mg hcp mac, 0 tCr vong. 

2. Ti Viêt Nam: 

Ghi nhn 267 trix&ng hqp mc Covid-19 t?i  27 tinhlthành ph& 171 truäng hap 
dä bInh phiic và chra có ca tCr vong. Trong so 267 ca bnh COVID-19 t?i  Viêt Nam, có 
160 ngiiOi tü nuâc ngoài vão, chiêm 59,9%; 107 ngithi lay nhiêm thu phát tai  cong dông 
chiém 40,1%. 

3. Tii Quãng Tr: 

a. Cong tác tip nhn, cách ly y t: 

Thiic hin yêu câu cüa BCD Quc gia và Bô Tir 1nh Quân khu 4, tinh Quâng 
TrI dä chun bj 40 ca sà cách ly tp trung t?i  9 huyn, thj xã, thãnh phô, vâi khã 
näng tiêp nhn khoãng 10.000 nguii. 

- TInh dn ngày 16/4/2020, Quáng Trj dã tip nhn 10.576 ngueii nhp cânh 
qua 2 Cüa khu qutc tê: Lao Bão và La Lay. Trong do: Cách ly tp trung tai Quáng 
Trj 4.296 ngI.ri, chuyên tinh Thira Thiên - Hue 6.280 ngi.thi. 

+ S dã hoàn thành each ly tp trung tai  tinh là 1.956 ngir?ii, 

+ S dang each ly tp trung ti tinh là 2.3 40 ngiräi. 



- SE each ly tii nba: 744 nguôri 

- Quãng Trj dã xây dirng k hoch thành 1p Bnh vin dâ chin theo yêu cu 
cüa B Y té. Dr kiên dja diem: Trung tam Y tê thành phô Dông Ha. 

Hin tai  tinh Quâng Trj vn chi.ra phát hin tnthng hcp nào duo'ng tInh vcii 
SARS-COV-2. 

b. Mt s khó khãn trong cong tác tip nhn, cách ly ti dja phirong: 

- Theo quy djnh, ngi.ri hoàn thành cách ly tp trung phái có kt qua am tInh 
sau 2 lan xét nghim dä gay khó khàn dôi vâi tinh Quàng Trj do s lucing ngu6i phãi 
cách ly tp trung lan, nhung cong suât cüa Phông xét nghim ti CDC Quãng Trj 
thâp (160 mâu124 gia). BCD tinh d lien h vâi các phOng xét nghim ti thành ph 
Dà Näng, Thra Thiên - Hue và Nba Trang dé ho trçY nhiing so ftrçmg h trçY không 
nhiêu. BCD dã có van bàn báo cáo và dê nghj BCD quOc gia h trçl. Hiên nay, mt 
sO khu cách ly tai  dja phuong dã trên 20 ngày nhung chi.ra cho nguai ra duçic ra do 
chua xét nghim lan 2. 

- Quy mô các khu each ly nhO, chüyu là tn dting các cc s& vt cht hin có 
cüa CáC ca quan, trrang hçc, nên vic bO trI nai an nghi cho ngi thixc hiên each 
l gp nhiêu khó khAn, dc bit là vic gi khoáng cách và cOng tác v sinh. 

- Do co sO vt chit han  ch nén tinh phãi tri.rng diing rt nhiu tru1ng h9c lam 
khu cách ly (17 truOng hçc (4.139 ch)/40 khu cách ly (10.000 ch). Trong thOi gian 
tai, khi Bô Giáo diic và Dão tao  quyêt djnh cho h9c sinh di h9c trO lai,  trlx&ng hQc 
phái trâ 'ai  cho h9c sinh h9c tap, sO lucrng chô chi con dáp 1rng 60% theo yen cu 
càa Quan khu 4. 

D dt di.rcic các mvc  tiêu cOa nhim vii cách ly, BCD tinh dã yêu cu các Ban 
ngành lien quan, UBND các huyn, thj xâ, thành phô và các co quan, dan vi thçrc hiên 
theo phiwng châm 4 ti chô, vOi tinh than chü dng han nQa, quyêt tam han na, nbanh 
han nUa trong vic triên kbai các bin pháp chông djch. 

4. Nhân xét tInh hInh djch 

Din bin tInh hInh djch bnh phac tap, cã nuOc dang buOc vào cuc chin giai 
doan 3 vOi quyêt tam dat  duqc 3 miic tiêu: Ngan chn gia tang nguôn bnh tü ben ngoai 
xâm nhp vào, xO ! tOt các ca bnh hin cO và ngàn chn nguOn bnh trong cong dOng. 

BCD phOng, chng djch COVID-19 tinh dâ trin khai quyt lit các bin pháp 
theo tinh than chi dao  cOa Thu tithng ChInh phü, Ban Thng vii Tinh Uy và UBND 
tinh. TInh hinh djch trên dja bàn tinh dang duqc kiêm soát tOt, cuôc sOng cüa nhân dan 
co bàn diiac On dinh. 

Tuy nhien, tInh hInh sp tOi vn con din bin phic tap. COng dan Vit Nam tr 
Lao và tr Thai Lan qua cành qua Lao vn tiep tiic nh.p cãnh ye nithc qua 2ctra khãu 
quc té Lao Bão và La Lay. COng dan Quãng Trj tr các ni.róc së tiep tiic ye khi diên 
bin tInh hInh tai  các rnrOc xàu han. Dir báo so dôi ti.rcing nhtp cành trái phép vào 
Quáng Trj së tang. Khã nàng lay nhiêm tü các dja phirang có djch van cOn rat IOn. 

II. CAC BIN PHAP BA TRIEN KHAI 
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1. V vic thrc hin cách ly toàn xä hi trong vông 15 ngày (Tu ngày 01/4/2020 
dn ngày 15/4/2020): 

Các Sâ, Ban, ngãnh, doàn th cp tinh và UBND các huyn, thj xà, thành ph trong 
tinh to chirc quán trit ni dung và thirc hin nghiêm t1ic, quyêt 1it Chi thj sO 16 cüa Thu 
tuâng ChInh phü. Bão dam yêu câu ye gian cách xä hi, yêu câu ngu&i dan a nhà, han  ch 
tOi da ra ngoài, trtr các tnrang hçip that  sir can thiêt. Các dja phuang, dan vj thành Ip cac 
tO lien ngành, thng c.thng kiêm tra vic each ly xa hi, xcr l nghiêm các truông hçip không 
tuân thu theo chi dao  cüa chInh quyên. Các chôt kiêm soát djch COVID 19 tai các ngô 
vào tinh dii&ng b, câng biên, các doàn kiêm tra lien ngành tai  các càng Ca và däc biêt 
là cong tác kiêm tra, giám sat t?i  Ca sà phát huy hiu qua. 

2. V cong tác phi hqp trit dé xfr I các dlch: 
Ngành Y t dja phuang dã phM hçip cht chë vOi Bnh vin Bach Mai trong 

vic xtr l ô djch. Qua rà soát, tinh Quàng Trj có 12 nguai là bnh nhân và ngixi nhà 
den khám, diêu trj tai  Bnh vin Bach Mai. Các dôi tung nay dã thrqc diêu tra djch 
t; cách ly, theo dôi sirc khOe và lay mâu xét nghirn theo quy dnh. Hin si:rc khOe 
các dOi ttrcrng nay on djnh. 

3. V vic khân truo'ng rã soát, kim tra y t, cp nht tlnh hInh süc khOe 
nhtrng ngLrb'i nhp cãnh tr 08/3/2020 nhirng chira áp dyng cách Jy: 

Ngoài các di ti.rcmg nhp cânh chInh thirc theo duang CCra khu quc t Lao 
Bão, Ctra khâu quôc té La Lay ye Quâng Trj tr 18/3/2020 dã duçic tp trung cách ly 
(4.296 ngzthi), toàn tinh dã râ soát cO 44 nguai nhp cãnh tr 08/3/2020 nhi.rng chi.ra 
áp dung cách ly. Sau khi diêu tra djchtê, phân loai Co 5 dôi trcYng duçc cách ly tp 
trung, 39 dôi tuçmgcách ly tai  nhà và dêu duçic giám sáty té chat chë. Hin các tri.r&ng 
hçip trén sirc khOe on djnh, khong cO tri.rarng hçp nào sot, ho, khó thà; 05 truang h 
phãi cách ly tp trung dã két thñc vic each ly. 

4. V vic b trI cho CBCCVC sfr dyng cong ngh thông tin lam vic ti 
nhà: 

UBND tinh Quâng Trj dâ chi dao,  huOng dn CC cci quan, chInh quyên ca sâ 
ye vic thrc hin cách ly xâ hOi  dOi vi cci quan là k.hông phäi dóng ccra ca quan (không 
lam vic) ma các co quan phái chuyên dôi phuang thirc lam vic, tang cLthng lam vic 
trrc tuyên... UBND tinh Quãng Trj giao sa Thông tin và Truyên thông lam vic vOi 
các nhà mng dang hot dng trên dja bàn nhu Viettel, VNPT, Mobifone... cung cap 
du&ng truyên, các phân mém ho trV cho các boat dng trxc tuyen, báo dam cOng vic 
vn duc tiên hành th.thng xuyên, lien tiic. Hoat  dng chi dao  dieu hành tric tuyên cUa 
UBND tinh, BCD COVID - 19 tinh vOi các dja ph.rang dugc thiet lip, hoat dng thông 
suôt. 

5. V vic dirng hoçit dng giao thông cong cong, dirng vic di chuyn tir 
vñng cO djch: 

UBND tinh dã chi do drng hot dng vn chuyn hành khách cong cong, dirng 
vic di chuyên tr vüng có djch, trir các truang hqp vi l do cong vi1, xe châ ngu&i each 
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ly, xe chuyên ch nguyen vt 1iu san xut, hang hóa bâo dam các nhu cu thit yu cüa 
nhan dan. 

6. V phông lay nhim chéo trong các ccr s& y t: 

Ngành Y t d có các van bàn v tang cu&ng bin pháp phông, chng COVID-
19 tti các ca s& y tê; tang cuôrng sang l9c, phân luông, cách ly ca bnh COVID- 19 tai 
các ca sâ khám, chta bnh. Các ni dung chInh gôm: Phân 1ung tt cã ngiiâi vào 
Bnh vin ngay tai  công, tang ciz&ng ctt ljch khám qua din thoai, bnh nhân chi khám 
dam báo khoâng cách an toàn, han ché thàm nuôi tai bnh vin, han ch an ung tai 
cäng tin bnh viên... 

7. V vic tm thôi dóng cüa các cüa khu chInh, cüa khu phi tfr ngày 
01/4/2020: 

Các hrc hrçing chtrc nãng tai ctra khu 2 nuic Vit Nam - Lao dâ ph& kt hçp 
tarn th?yi dóng cira các cüa khâu chInh và phii trên d9c tuyên biên giài vi Lao, dông 
thô tang c1ing các chôt chn d9c toàn tuyên biên giâi. Các co quan, dn v tang cu&ng 
tuyên truyên dé ngi.r&i dan hiêu, tuân thU pháp 1ut, không xuât nhp cãnh trái phép. 
Cong an tinh phôi hçp BCH BO di Biên phông tinh tang cithng phát hin sóm các di 
tuclng xuât nhp cãnh trái phép vào dja bàn Quãng Trj dê kjp thai cách ly y tê va xir 1 
vi phm theo quy djnh. 

8. V tip tyc dy mnh thông tin, tuyên truyn: 

T chrc cong b thông tin cho báo chI mt cách thithng xuyén. Các S, ban ngành, 
dja phi.rang day manh  tuyên truyên ye nghTa cUa giân cách xâ hi d ngu?i dan hiu 
dUng thirc hin nghiêm tUc Chi thj 16 cUa ThU Wang ChInh phU va chU dê "0 nba vn 
vui"; len an các hành vi vi pham quy djnh ye phông chông djch, vi phm trt tir antoàn 
xa hi; tuyên truyên ye nhüng hoat dng và sir n 1irc cUa can b y té, can b chiên s5 
tO chirc each ly cho nguai dan... 

9. V vic bão dam hang hóa, hong thçrc, thtrc phm thth yu: 

UBND tinh dä chi dao  các ngãnh, doanh nghip bão dam ngun cung, cho kéo 
dài vic si:r diing Qu bInh on thj truang. Den nay, cung câu van On djnh, khOng có 
biên dng lan ye giá dôi vâi nhClng mt hang thiêt yêu. 

III. NHUNG TAC DQNG CUA VIC THIIC lIEN CHI Till: 
1. Tác dng di vó'i tInh hInh djch: 

Thirc hin Chi thj 16 cUa ThU tiiâng ChInh phU, UBND tinh Quãng Trj dã ban 
hânh Cong din sO 03/CD-UBND ngày 3 1 /3/2020, COng van 1420/UBND-VX ngãy 
0 1/4/2020, Cong van 1427/UBND-VX ngày 02/4/2020 và nhiêu van bàn hu&ng dan, 
trin khai quyt lit theo tinh than chi dao cfia ThU tuang ChInh phU và chi dao  cUa 
BTV Tinh Uy. CUng vOi vic cách ly toãn b các dôi tuqng theo quy djnh, tang cuang 
giám sat xr 1 các 0 djch, các truang h nhp canh tr các vUng djch, các bin pháp 
phOng lay nhim chéo trong Co sâ y té, co sa cách ly... Nba do, den nay tInh hmnh djch 
dang duac kiem soát tot, dai sOng cUa nhân dan duc on djnh.Tren dja bàn tinh Quang 
Trj den thai diem nay vn chua phát hin tru&ng hp nhim SARS-COV-2. 
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2. Nhfrng tác dçIng tói kinh t, xã hi và dôi sng ella ngulli dan trên da 

Thirc hin giãn cách xâ hi làmt bin pháp manh d phông chng djch COVID-
19 nên không the không tác dng den d?yi song ngithi dan. Mt so ngành kinh té bi ânh 
hithng nhieu nhtr: Du ljch, 4n tãi hành khách, xuât nhp khâu, các djch vii y té, giáo 
duc... 

Vic Iuu thông giQa các tinhIhuynJxa vi nhau khó khãn do các phwmg tin 
giao thông cong cong khOng thrçyc boat  dng, ãnh hisâng tiêu circ den hoat dông san 
xuât, kinh doanh cüa ng1thi dan. Nhiêu doanh nghip dInh tr, có nguy co phá san; các 
h san xuât kinh doanh cá the hoat dng cam chirng; dâi song ngiiôi dan gtp rat nhiêu 
khó khãn. 

Ngoài các nhóm di tuçng Se dugc h trçY theo chInh sách chung cUa Ca nuOc, 
tinh Quãng Trj sê rà soát them các dôi tu'cmg khác bj ành hithng... de có chInh sách ho 
trçl them, bào dam an sinh cho ithóm yêu the, vâi tinh than không bO roi mt nguôi dan 
nao. 

3. Các khó khãn vlróng mc khi thyc hin Ch th 16: 

Mt b phn ngi.thi dan chi.ra nhn thrc dllng v nghia cüa vic giãn cách xâ 
hi d phông chông djch bnh. Mt so ngu&i con có tu tung chU quan, Ia là trong vic 
tuân thO các bin pháp cách ly. Các ca juan tai  dja phuang dã phài tuyên truyên, giãi 
thIch, 4n dng, thm chI xir phat mt so tri.r&ng hçip không tuân thu. 

Trong hoàn cânh cách ly xà hi, mt so 1°ai  ti phm dã gia tang hot dng nhu 
ti pham ma tüy... UBND tinh dä giao Cong an tinh và Bô Chi buy Bô di Biên phOng 
tinh tang ci.r&ng các bin pháp dâu tranh vâi các l°ai  ti pham, giü' vQng trt tir an toàn 
xãhôi. 

IV. NHfNG KIEN NGHJ, BE XUAT yE NHiYNG GIAI PHAP SAU 
NGAY 15/4/2020: 

A A 1. Mt so hoyt dçng, chi do chung: 

TInh hInh djch bnh trên th giói và trong nuc vn din bin phirc tap. Mc dü 
Quáng Trj duçc xêp vào nhóm các tinh thành cO nguy ca thâp, tuynhien là tinh CO cra 
2 khu quOc tê vi dtthng biên gi&i v&i Lao dài 206km; là trung diem cüa các tric giao 
thông Bãc — Nam, Dông — Tây; có các khu Cong nghip có dOng cong nhán, gân vâi các 
tinh có nguy Ca cao và trung bInh... Nêu chO quan, vic lay nhim djch bnh rat dé xày 
ra và phá v nhQ'ng thành qua cUa nhQng no hrc trong thi gian qua cüa cã h thông 
chInh trj và toàn dan. VI v.y, can phãi tiêp tic duy trI các bin pháp phông chông djch 
theo Chi thj 1 5/CT-TTg ngày 27/3/2020 cCia Thu tuó'ng ChInhphü. Tuy nhiên, dê dam 
bão di.rçic miic tieu kép v1ra ngän ngra dch bnh, vra phát trien kinh te xa hOi,  can có 
các bin pháp giân cách xã hi a mirc d nOi lông có sir giám sat, theo 1 trInh. 

2. B xut mt S6 giãi pháp phông ch6ng d!ch  sau ngày 15/4/2020: 

- Các ca quan, dan vi, dja phuang không duc chü quan, tip tiic thirc hin cong 
tác phOng chOng djch COVID- 1?; chü dng näm bat tInh hInh, barn sat ccx sO, giãi quyet 
kjp th&i các van e phát sinh; triên khai các giái pháp thiêt thirc chãm lo, cái thin, nâng 
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cao cti sng vt chit và tinh thin cho nhân dan; bão dam cong vic thông sut, cht 
hxçing, diing kê hoach, nhât là nhthig cong vic có thi hiu, thai han. 

- Tip tiic duy trI hoat dng các cht kim djch yt tai  các ccra ngô dtrng b 
vào dja bàn tinh; thirc hin nghiém vic khai báoy té bat buc dôi vOi cong dan den 
hoc trâ ye Quãng Tr ti1 các dja phucing khác. Tiêp tic dày nhanh tiên d xétnghiêm 
tai các khu cách ly tp trung, ma rng dôi wçng xét nghim dOi vâi mt sO dOi tuçing 
khác. 

- M9i ngtthi thirc hin nghiêm tüc vic deo khu trang khi ra khOi nba, thi.r&ng 
xuyen rCra tay bang xà phông hoc mrâc sat khuân. 

Tip tic tm ngung d61 vói mt s ho,t dng sau: 

- Don tip khách du lich, tham quan tai  các di tIch ljch sir - van hóa, danh lam 
thä.ng cãnh và các khu, diem du ljch trén dja bàn tinh. 

- Hoat dng cüa các dai  I Internet, dim cung cp dlch  vii trô chcii din tr cong 
cong, rap chiêu phim. 

- Các hoat dng kinh doanh djch v1j an ung, giài khát tai  ch a các dim nhix: 
Quán cà phê, nhà hang, quán an trong các sieu thj, chç. Các c sO' kinh doanh nay chi 
di.rçc bàn hang cho khách den mua mang ye hoc ban hang qua din thoai, qua mang 
(online). 

- Hoat dng karaoke, vu truO'ng, quán bar, co sO' mat xa. 

- Các tuyn vn tái hành khách lien tinh, xe hçip dng, xe du ljeh (tth các phuang 
tin thrc hin lnh diêu dng cüa BCD phOng, chông djch COVID-l9tinh). Riêng các 
hoat dng vn tãi ni tinh, xe but, täc xi duçc phép hoat &ng nhi.rng không dixçc chO' 
qua 50% sO ghê trên xe và không qua 20 ngi.xO'i (kê Ca lái xc và nhân viên), dông thO'i 
th?c hin nghiêm các bin pháp chOng djch (dOi vâi xe tàc xi chi thrqc hoat  dng trong 
ni tinh). 

- Các nghi l tOn giáo, các hoat  dng Co tp trung t& 20 nguO'i trO' len tai  cac 
sO' ton giáo, tin ngng, thO' tir. 

Mt so Iinh virc cho hoit dng nhtrng hn ch: 

- Các hoat  dng san xuât, kinh doanh khác ngoài nh&ng ni dung tai  Miic b nêu 
trén: Dtrçic phép hoat dng, nhtrng nguO'i dO'ng dâu tO chirc, doanh nghip phãi tuân 
thu và chju trách nhim ye các bin pháp phông, chong djch theo dñng quy djnh. 

- Mt s hoat dng th dic, th thao nhi,r: QuAn vcit, cAu lông, dp Xe, di be... 
diiqc phép hoat  dng nhi.rng phãi bão dam các yeu câu ye phông, chông djch. 

- Vn dng, khuyn khIch nhân dan t chO'c ma chay, cuO'i hOi theo nghi 1 truyn 
thng tai nba, khOng tp trung dông nguO'i theo quy djnh. 

Kin nghj v cc bin pháp phông chng dich khác: 

- Chisa nâi lông chInh sách han  ch nhp cánh, tip tic ngãn chn cac ca xâm 
nhp qua biên giO'i thông qua các bin pháp kiem soát ngithi nbp cành. 
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- Xây drng các phucing an t chirc san xut, kinh doanh, phixcing an cung 
cap thirc phâm trong tInh hInh djch ti các khu virc to chirc san xuât, kinh doanh. 

- Tip tiic tang cil&ng vic phát hin sam, phát hin các tri.rng hçip m.c bnh tji 
các ccr sâ y té và trong cong dông, xác djnh các trnng hcp tiép xüc có lien quan, thijc 
hiên cách ly y tê dê kjp thi khoanh vüng dp djch. Tang cirông giárn sat, lay mu, xét 
nghirn các chum ca bnh hi chirng cüm tti cong dông, viêm phôi, viêm duèng ho 
hap cap tinh nng t?i  các ca s y tê dé phát hin sam và khoanh vüng dp djch. Triêt 
de nâng cao ,2  thüc và thrc hin nghiêm các hrcng dn phông ng1ra lay nhim trong 
các Ca S y té trên toàn quôc. 

- Tip tic dánh giá tác dng và tang cuang theo döi, giárn sat ca bnh trit d 
thông qua truy vet và cách ly các truang hcrp tiêp xüc vông 1, tiêp xuc vông 2, giám 
sátbnh giông cüm và các tru1ng hçxp viêm phôi nng thông qua hiu thuôc, khai báo 
ytê. 

- Tiép t1ic tang crang truyên thông nâng cao ' thirc và thirc hin các bin pháp 
phông, chông djch COVID-19 cho Ca nhân, gia dInh, cong dông, ctc bit chü trong 
nhóm nguai dang thirc hin cách ly tai  các khu cách ly tp trung. 

Ban Chi do phông, cMng djch Covid-19 tinh Quãng Trj báo cao.!. 

Ncri nhin: 
- BCD Quôc gia PC djch COVID-19; 
- BTV Tinh Ciy, TT/HDND tinh; 
- Các PCT UBND tinh; 
- Uy ban MTTQVN tinh; 
- Các Sà, Ban ngành, Doàn the; 
- UBND các huyn, th xa, thành phô 
- Ltru VT, VX. 
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PHO CHU TICH UBND TINH 
Hoàng Nam 
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