
TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHI:J TICH 

CHU TCH 

Hoãng Nam 

UY BAN NHAN DAN 
TINH QUANG TRI 

S :A49/UBND-VX 

V/v tip tic trin khai thrc 
hin chi dao cia Thi tLróng 
ChInh phü v phông, chông 
djch Covid- 19 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
BIc 1p - Tir do - Hanh phtic 

Quáng Trf, ngàv  c8  1hang4  nãm 2020 

KInh gCri: 
- Các S, ban ngành, doân th cp tinh; 
- UBND các huyn, thj xâ, thành phô. 

Thrc hin Thôn báo s6 143/TB-VPCP ngày 04/04/2020 cüa Van 
phOng Chinh phU ye Két 1un cüa Thu tuàng ChInh phü Nguyen Xuân Phüc 
ti cuc h9p Thu&ng trrc ChInh phU ye phông, chông djch Covid- 19 ('Sao 
gtri kern theo), 

UBND tinh có ? kin nhu sau: 

Giao Giám dc, Thu tru&ng các Sâ, ban ngnh, doàn th cp tinh; UBND 
các huyn, thj xã, thãnh phô tiêp tc chi do triên khai cong tác phông, 
chông djch Covid-19 cüa UBND tinh Va chü dng thrc hin các ni dung 
chi dio cüa ThU tuàng ChInh phU ti Thông báo nëu trên. 

D6i vâi nhng van d vuçxt tham quyn, báo cáo UBND tinh xem xét 
de chi do, giái quyêt./. 

Noi nh:(ln: 
- Nhtr trên: 
- IT. Tinh üy (b/c); 
- iT. HDND tinh (b/c); 
- PCT Ha S$ Dông; 
- UBMUQVN tinh; 
- Ltru VT, VXPT. 



VAN PHONG CHfNH PHU CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

   

      

ijiNP TI rJ B-VPCP Ha Ni, ngày 04 tháng 4 nárn 2020 

I ' 
........... 

ChuyI:t 1  
Lcu bo si so........................... 

THÔNG MO 
un cüa Thu tuóng ChInh ?hü  Nguyn Xuân Phüc 
Thu'&ng trirc Chfnh phü ye phông, chóng dlch  COVLD-19 

Ngãy 03 tháng 4 nàm 2020, Thi tuâng ChInh ph Nguyn Xuân PhiIc dã chü 
tn cuc h9p Thuôiig trrc ChInh phü ye phông, chông djch COVID- 19. Tham dr 
cuOc hQp Co Phó Thu tung Thung tniTc Trtrcmg HOa Binh, các Phó Thu t'iróng: 
Phm Bmnh Minh, Vu Drc Dam, Trjnh DInh Dung, B tnrâng, Chü nhim 
Van phông ChInh phU Mai Tin Din, B tnthng B Thông tin vã Truyên thông 
Nguyen Mnh Hung; Chii nhim Uy ban Van hOa, Giáo d%lc, Thanh niên, 
Thiêu niên và Nhi dông càa Quôc hi Phan Thanh BInh, Phó Chánh Van phOng 
Trung uang Nguyn Däc Vinh, Chü tjch Uy ban Nhân dan thành phô Ho ChI 
Minh Nguyen Thành Phoi, 1nh dao  Uy ban nhân dan thành phô Ha Ni, các 
Thành viên Ban chi do Quô gia phOng, chông dlch  COVID-19. 

Sau khi nghe báo cáo cua Ban chi d?o  qu6c gia, cia Van phOng ChInh phü, 
kiên cüa các Phó Thu ttrmg và các dai  biêu dr h9p, Thu flthng ChInh phü Co ' 

kiên chi do nhu sau: 

i. Cong tác phàn, chng djch COVID- 19 & ntrâc ta dang tron giai doan 
cao diem, có ' nghia quyêt djnh. Các cap, các ngành, da ph'twng, nhât là Thành 
phô Ha Ni, Thành phO Ho ChI Minh dà triên khai quyêt 1it, nghiêm tüc, sang 
tao, rat cO trách nhim cc chi dao cUa ChInh trj, Ban BI thu Trung uang 
Dáng, cüa Thu tt,ràng ChInh phü tai  các Chi thj S6 1 5/CT-TTg, sO 16/CT-TTg 
dat kêt qua tIch circ. Den nay ta dã vá dang kiêm soát tOt djch bnh; vic khoanh 
vüng các ô 4jch, truy vet phãt hin, each ly nguOn lay bnh dixçic thi1rc hin klp 
thai, han  chê lay nhiêm trong cong  dOng; dã diêu trj khOi 85 bnh nhân, chua dé 
xày ra tü vong, dtrçyc nhân dan trong nirâc và quôc te dánh giá cao. 

Trong b6i cành tp trung phông, ch6ng dch, kinh t nhiu nuOc tang 
tnr&ng am, mrâc ta van dat  dtrçic t*c d tang trir&ng 3,82% trong qu' I nàm 
2020 - müc cao nhât trong khu vijc 1 kêt qua dáng mi1ng. Các hoat dng nhix dr 
tr, cung irn các nhu yeu phâm thiêt yêu, chàm to cãi thin d&i song nhân dan 
gp khó khän do djch bnh ducic thc hin tt. Nhân dan dOng tInh, tin tirâng và 
tIch circ üng ht cong tác phông, chOng djch. 

2. Nuàc ta vn có nhiu nguy cci lay lan djch bnh trên diên rng, dOi hôi các 
cap, các ngành, dc bit là chmnh quyên các cap, li1rc' hrcin trirc tiêp phàng, ch6ng 
dch tuyt dôi khOng duçic k là, chü quan, chãn chu; tiêp ttic quán trit sâu sac 
chü tnrcing bão v tot nhât si'rc khOe vã tInh mang nhãn dan, buy dng t6ng 1irc, 
ph6i hçxp chit chë, nhuân nhuyn, thrc hin các bin pháp phOng ch6ng djch vâi 
tinh than kién quyêt hcin, manh m hcm, khân tnrng hen, dc bit là thc hin 



nghiêm các giãi pháp cAp bach, không lam suy giám mirc do và cac yeu cAu cüa 

Chi thj so I 6/CT-TTg cüa Thu tuóng ChInh phil 

Thu tu&ng ChInh phü d ngh toàn th nhân dan tip tVc  doàn k&, chung sirc 
dông lông, phôi hqp cht chë vài các ca quan chtrc nãng dê thixc hin có hiu quã 
các giái pháp cap bach, nhât là ye cách ly toãn xã hi, h?n  chê di 'ai, di chuyên, 
gop phân cung cã nuOc day hii d?i  djch. 

3. Yêu cAu Ban chi do quc gia xây dirng dy di kch bàn di vâi tn.rông hçip 
dch lan rng theo hixOng chü dng hcm n&a, không dé roi vâo tInh trng b! dng, 
hing tñng; chi dio xir l' trit dê các ô djch hin có, hêt süc luii ' vic rã soát, sang 
icc dê phát hiên và xr l' kjp thai cac ca nhiêm, 0 dch mói trong cong dông. 

4.YêucuBYtê: 

a) DAy nhanh hon niia t6c d tap huân v diu trj, sang icc, chun bj benh  
vin dã chiên; tang tôc vic san xuât các trang thiêt bj y tê, trong do có may thô 

bão dam chat krçmg vã giá thành phit hçp; 

b) Chü tn, phi hçxp vâi B Lao dng - Thrnmg binh và Xä hi huàng dn 
thrc hin phOng, chông dich tai cci s bão trçx xã hôi, các nhà throng lao, cci so 
cai nghin ma ttiy, trai giam. 

c) Phi hçrp vOi 1.Jy ban Trung trang Mt trn T quôc Vit Nam dê tiêp 
nhn nguôn tài trcr,dóng gop cua các to chüc, doanh nghip và nhân dan cho 
cong tác phOng, chông dch dé si'r diing kjp thOi, hiu qua vOi kinh phi tir ngân 
sách nhà rii.róc. 

d) T chirc tip nhn, chuyn giao s may thO di.rqc h trçl, tài trçl tr mt 

so to chüc, cá nhân trong và ngoãi nuOc. 

5. Các b, ngành, dja phi.wng: 

a) Các da phucmg, nhAt là các thành pho iOn day manh  dir trü, bão dam san 

sang cho mci tInh huông và thirc hin tot vic cung Ong dü lung thirc, thirc 

phârn, hang hOa thiêt yeu cho nhân dan vOi chat lucing, giá Ca phu hp; chu 
trng quan tam, chäm 10 báo dam d&i song cho nguOi nghèo. 

b) Tip tic dAy rnanh cong tác thông tin, tuyên truyn v thirc hiên câch ly 

toàn xã hi, nhât là ye viêc mi nguOi han  chê tôi da ra ngoài và di chuyên, deo 
khâu trang và rira tay thuOng xuyên; g cuOngrng dung cOng ngh thông tin, 
chuyên sang lam vic t?i  nhã và các bin pháp cap bach theo Chi thj so 16/CT-

hg cüa Thu tuOng ChInh phü; chü trng thông tin ye các tam lông nhân ái, tarn 
g.xong tot tich crc hirOng üng cong tác phông, chOng djch vã len an manh  me 

các hành vi vi pham quy dlnh ye phOng, chông djch. 

c) Xir i' nghiêm, k Ca v hmnh sr các tru&ng hcip khOng khai báo y t, khai 
báo không trung thirc, không chap hành cách ly, khong deo khâu trang, ti tap 
dông ngui, chOng ngithi thi hành cong vi1; dâu ca, gain hang, tang giá, san xuât 
kinh doanh hang giã, hang kern chat luqng; xir 1' nghiêm, trVc xuât ngtthi rn.rOc 
ngoãi vi phm theo dung quy djnh cüa pháp 1ut. 
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6. Giao Bt Ngoai giao: 

- Chü ti-i, phi hcp vài B( Y t xir 19 d nghj cüa các nuâc ye hcip tác 
phông, chông djch, phát huy vai trô, vj thêChi tch ASEAN vâ Uy viên không 
thix&ng truc Hi dông bào an Lien hçrp quôc cüa nuic ta, kjp thai dé xuât, báo 
cáo Thi tu6ng ChInh phü. 

- To chüc thrc hiên viêc viên trçi, h trçY các nuóc Lao, Cainpuchia phông, 
chông dch ti-en ca sâ dê nghj, thông nhât vài B?n;  xern xét vic ho trçl mt so 
trang thiêt bj, vt tu y tê cho các nuóc là dôi tác chiên 1uçc  cüa Vit Narn nhu: 
Anh, Pháp, Dirc, Y và Tây Ban Nha... 

- Báo cáo ThU tuàng ChInh phU ye phucing an xir 19 dôi vi nguâi nhp 
cành nr Campuchia sau khi hêt th&i han cách ly, báo dam chit chê, không dê 
phát sinh phrc t?p. 

7. B Qu6c phông khn truong thành 1.p doàn can b quân y sn sang ccr 
c1ng sang giUp b?n Lao phông, chông dch COVID-19. 

8. Các B, ngành, dia phuyng cn thay di manh  m tu duy, phi.ran pháp 
lam viêc, tang cuàng üng ding cong ngh thông tin, làni vic trrc tuyên, cái 
each thCi tVc  hành chInh, xãy drng chInh phU din tcr, phát triên nên kinh tê so. 

Vänphông Chinh phU thông báo dé các Bô, co quan, Uy ban nhân dan tinh, 
thành phô trrc thuc trung uong biêt, t1c hin.I. 

Noi nhân: 
- Ban BI thu Tning uong Dáng; 
- Thu ttràng, cac Phó Thu tuàngCP; 
- Chii tjch, các Phó Chü tjch QuOc hi; 
- Các B, cy quan ngang b, c quan thuc CP; 
- Van phông Tong BI thi.r; 
- Van phOng Trung ucng Dàng; 
- Van phOng ChU tjch nuâc; 
- Van phông QuOc hi; 
- Uy ban Van hóa,GDTNTNND cüa QFI; 
- Uy ban ye các van dê xâ hti ccia QH; 
- Các Thành viên BCD quOc gia phOng, 

chong djch viêrn du&ng hO hap cap; 
- UBND các tinh, TP triic thuôc TW; 
- TOa an nhân dan tôi cao; 
- Vin Kiêm sat nhân dan tOi cao; 
- Uy ban Trung ung Mt trn TO quOc VN; 
- C quan Trung rnng cUa các doàn the; 
- VPCP: BTCN, các PCN, 
Ira l' TTCP, TGD cOng TTDT, 
các V, Cc: TH, KTTH, QHQT, NC, 
QHDP, TKBT, NN, CN, PL, KSTT; 

- Luu: VT, KGVX Q  

BQ TRU'OG, CHU NHIM 

 

 

Mal Tin Dung 
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