
U' BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH QUANG  TRI Dc1p-Tiydo-Hnh phüc 

S:A3  /CT-UBND Quáng Tn, ngày  0?-  tháng  8  nám 2020 

Cifi TH! 
V/v Khân truo'ng trin khai các bin pháp cp bach trong phông, 

chông djch COVID-19 trong tInh hInh mó'i 

nay, trên dja bàn tinh dã xut hin 02 ca dong tInh vâi vi rut SS-
CoV-2, tiêm an nguy cci lay Jan djch bnh Covid-19 trong cong dông; th%Tc hin chi 
dao cüa Thu tung ChInh phU tai  cuc h9p Thung trirc ChInh phü ye phông, 
chông djch COVID-19 vao ngày 07/8/2020; can cü din biên djch COVID-19 trén 
dia bàn tinh Quàng Trj, dê bâo dam cao nhât an toàn và süc khóe cüa nhân dan, 
UBND tinh Quãng Trj yêu câu: 

1. Các cp, các ngành và toàn dan tp trung cao d, lam vic hiu qua, trên 
tinh than huy dng tong 1irc, phôi hqp tot vi các hrc luqng chông djch; tuyt dôi 
không lo là, chü quan, không hoang mang, dao dng, tin tixâng vào sir Iành d?o, 
chi dao  cüa cap üy, chInh quyên, quyêt tam kiêm ché, kiêm soát tôc d lay nhim & 
müc thâp nhât. 

2. Thirc hiên phong tOa tai  03 khu v1rc sau: Thôn Don Due, xa Vinh Hôa, 
Vinh Linh; Khu phô 1 phing Dông Lé DôngHà; Trung tam tê huyn Vinh 
Linh cci s& 2 (dithng Phm Van Dông, thj trân Ho Xá, huyn Vi'nh Linh). Thi gian 
bat dau th%rc hin bat dâu tir 20 giâ ngày 06/8/2020 cho den khi có thông báo mdi. 
Giao UBND thành phô Dông Ha và UBND huyn Vinh Linh chju trách nhim 
phôi hçxp vói Sà Y tê, Cong antinh, BCH Quân sir tinh, S Cong Thuong và các 
ngành, djaphuong lien quan triên khai tot vic phong tOa 03 khu virc nay, dam bào 
phông, chông djch hiu qua. 

Các dja bàn khác trên dja bàn tinh Quàng Trj tip t1ic th%rc hin tot các ni 
dung phông, chông djch tai  các van bàn chi dao  cüa UBND tinh tnthc day. 

3. SiYt& 

- KIch hoat  các phuong an trin khai theo K hoach  1268/KH-UBND ngày 
26/3/2020 cüa UBND tinh (cap d 3): Nâng cao cap d phông, chông djch dam 
bào mic tieu khoanh vüng, cách ly kjp thii trit ãé ô djch, tiêp nhn diêu trj dung 
phác do nhäm han  chê thâp nhât vic lay Jan ra cong dông. 

- Phi hqp vói các co quan, don vj, dja phuong thrc hin giám sat, 1p danh 
sách, l.y mu xét nghim, áp diing bin pháp cách ly phü hçp vói tmg dôi tuçing 
nguy co vâi trung hçp dtxong tinh vâi SARS-CoV-2 theo quy djnh cüa B Y tê, 
trin khai each ly y th vüng CO djch tai  ciim dan cu/khu phô; dam bão nhanh chóng 
khoanh vüng dê kjp thai dp djch. 

- Diu trj tIch c1rc bnh nhân tai  Bnh vin chuyen khoa Lao và Bnh phi 
tinh và Trung tam Y t DOng Ha theo dung phác do cüa BO Y tê, tày theo diên biên 
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strc khóe cUa bnh nhân có th hi chAn trirc tuyn vâi tuyn trên hoc chuyn 
tuyên trung hçip vixçYt qua khâ näng chuyên môn; dông thyi tiep tic tang cu&ng cc 
s& vt chat, nhân 1rc, phiicmg tin sn sang dáp ing cong tác diêu trj. 

- Tip tVc  trin khai xét nghirn nhanh cho t& cá ngu?i trâ v tir Dà Nng, 
nhüng dôi tuqng nguy cci và can b té. Chuân bj 4t tu, hóa chat sinh phâm, tang 
cong suât cüa Phông xét nghim sang icc vi rut SARS-CoV-2 (PCR). Truâc hêt 
tiêp tic tp trung vào dôi tuqng di tr vüng djch ye Quãng Trj tü nhing dja diem có 
nguy Co cao lay nhiêm vi rut SARS-CoV-2 theo các thông báo khân cüa B Y té 
phài dira ngay vào các khu cách ly tp trung. 

- Phi hcip v&i Tiêu ban truyn thông cüa Ban Chi dao  phông, chng djch 
tinh dé truyên thông, thông báo ljch trinh cüa bnh nhân nhäm tiêp nhtn thông tin 
ngi.rôi tiêp xiic vi bnh nhân qua du?ing day nóng. 

- Sn sang thirc hin k ho.ch trin khai bnh vin dA chin khi có yêu cu. 

4. Si Thông tin và Truyn thông: 

- Chü trl, phi hcrp vOi S& Y t d tang cix?ng truyn thông, thông báo ljch 
trInh di chuyên cüa bnh nhân dê kjp th?yi tiêp nhn thông tin ti'r ngu?ii dan có lien 
quan den vic tiêp xüc vâi bnh nhân. 

- Phi hçip, htrâng dn CC co quan thông tn, báo chI, truyn hInh tang 
ci.r&ng truyn thOng, cung cap thông tin chmnh thông, chInh xác và kjp th?yi dê 
ngi.rii dan không hoang mang và tiêp tic thrc hin tot các bin pháp phông, chông 
djch. 

- Phi hqp xir l các thông tin sai lch, không chInh xác gay hoang mang 
hoc gay khó khän cho cong tác phông, chOng djch. 

5. S Giáo dc và Dào tao:  Truâc ht tp trung dam bào cho k' thi t& 
nghip TI-IPT an toàn; phôi hqp vi S& Y té rà soát, diêu tra các tnrng hqp thI 
sinh dr thi tot nghip Trung hc phô thông thuc din Fl và F2 dé chü dng triên 
khai phuong an thi riéng cho các thI sinh nay. 

6. Sâ Cong Thuong: Thrc hin k hoach dr tr hang hoá và dam bão cung 
cap dü hang hoá tiêu dung, h.rong thc, thirc phâm, nhu yeu phâm cho ngui dan 
trên dja bàn tinh. D.c bit, can dam báo hang hóa, nhu yêu phâm cho các khu viic 
phong tOa trên dja bàn tinh; khOng dé xãy ra tInh trng thieu hang, sOt giá trên dja 
bàn; phôi hqp kiêm tra, kiêm soát thj trung chat chê, xr 1 nghiêm các trumg hqp 
dâu co, gäm hang, tang giá dt biên. 

7. Si Tài chInh: Can di ngun lirc, uu tiên b trI kinh phI cho cOng tác 
phèng, chông djch ye mua sam 4t tu, trang thiêt bj phic vii diêu trj COVID-19, 
hóa chat sinh phâm phiic vi cong tác xét nghim. 

8. COng an tinh: 

- Bô trI lc hrng lam nhim vi theo quy& djnh áp diing bin pháp phong 
tOa các dja dim nguy Co cüa UBND tinh dê kiêm soát, phông, chông lay lan 
djch COVID-19 trên dja bàn. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH1  

an Hung 

3 

- Tip ti1c phi hqp vói LTBND các huyn, thj xa, thành ph và Co quan, don 
vj lien quan giám sat kjp thii chãn chinh, xtr 19 nghiêm các trtthng hqp vi phm 
vic thirc hin các chi do ti Chi thj 1 1/CT-UBND ngày 30/7/2020 cüa IJBND 
tinh, Cong din 07/CD-UBND ngày 02/8/2020 cüa UBND tinh và các chi dao  cüa 
IJBND tinh. 

- Tiptc thrc hin vic rà soát, truy vt (di tfrng ngö, gO tirng rthà, rà tirng 
dôitxcmg) tat cã các dôi tuçxng Co lien quan den các trumg h9p dwmg tInh vâi 
SARS-CoV-2 hoac luu trii, nhp cânh trái phép. 

9. Bô Chi buy B di Biên phOng tinh và B Chi buy Quân sir tinh: Phi 
hqp vâi các don vi lien quan và UBND các huyn, thi xã, thành phô kiêm soát chit 
chê mcii tnr&ng hçip nhp cânh den tinh, phát hin và xCr 19 nghiém nhthig trung 
hçp nh.p cãnh trái phép. Chü dng rà soát, có phixong an tAng clx&ng nhân hrc, co 
s& vt chat dê sAn sang to chrc cách ly tp trung khi có yêu câu; phôi hqp vol 
ngành Y té theo dOi src khOe dôi vOi mçi truOng hçxp theo dOng quy dinh;  chU 
dng bâo dam an toàn cho hrc krqng lam cOng tác phOng chông djch dc bit là ti 
các khu cách ly t.p trung. 

10. D nghj Uy ban MTTQ Vit Nam kêu gçi các t chOc, cá nhân tIch c1rc 
tham gia cOng tác phOng, chông djch COVID- 19 và ho trçy nguôn hrc phiic vi các 
khu virc bj phong tôa và các khu cách ly tp trung trên dja bàn thành phô. 

11. Các SO, ban ngành, doàn th khác': CAn cr chirc nAng, nhim vii &rçlc 
giao, tiêp t1c thic hin cO hiu qua cOng tác phOng, chông djch Covid- 19 ti don 
vj, dja phi.rcing thuOc linh virc quân 19. 

12. UBND huyn, thj xA, thânh ph& Phi hcip vOl ngành Y t và các Co quan 
chrc nAng triên khai vic rà soát các tnx&ng hçp có yêu tO djch tê lien quan trên dja 
bàn; giám sat chat ch vic thixc hin cách ly ti cong dông theo quy djnh. Chü tjch 
UBND các huyn, thj xA, thành phô chju trách nhim truOc Chü tjch UBND tinh 
ye nhftng bin pháp can thiêt trong phOng, chông djch, dc bit là xO 19 nghiêm các 
tru&ng hqp chü quan, khinh suât gay ãnh huOng den cOng tác phOng chông djch. 

Yêu cu cac co quan, don vj, dja phuong vâ cá nhân lien quan thirc hin 
nghiém tñc các ni dung lien quan tai  Chi thj nay./. 

Ncri nhân: - 
-BQ Y te; 
- Ban Thuxng viii Tinh Cy; 
-Thtrcing tivc HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCI UBND tinh; 
- Uy ban MTTQVN tnh; 
- Huyn üy, Thj Ciy, Thành iiy; 
- Các cu quan TW dóng trén dja bàn tinh; 
- Các Sâ, Ban nganh, doan th cap tinh; 
- UBND các huyn, thi xa, thành phô; 
-Luu VT, VX. 
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