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V/v Tiêp tiic thrc hin cong tác 
phông, chông djch Covid- 19 

KInh gCri: 
- Các co quan, don vj Trung ilcYng trén dja bàn tinh; 
- Các Sà, Ban, ngành, doàn the cap tinh; 
- UBND các huyn, thj xã, thành phô. 

Ngày 28/4/2020, Van phông ChInh phU có Thông báo so 170/TB-VPCP v 
vic Kêt Iun cüa ThCi tithng ChInh phü Nguyen Xuân Phüc tai  cuc h9p Thtthng trrc 
ChInh phü ye phông, chông djch COVID- 19 ('sao gt'ri kern theo), 

UBND tinh Co kiên nhu sau: 

Trên co s& chüc nãng, nhim vii ducic giao, các Co quan, don vj, dja phixcing 
nghiên cru, triên khai thirc hin nghiêm tue các ni dung t?i  Thông báo nêu trên./. 

No'i n/ia,,: 
- Nhi.r trên; 

- L.ru VT, VX. 



VPCP Ha Nói, ngày 28 tháng 4 nãrn 2020 

THÔNG BAO fl!	 cüa Thu ttr&ng ChInh phü Nguyn Xuân Phüc 
ticuchçpThuô'ng triyc Chmnh phü v phông, ch6ng dlch  COVID-19 

Lfid *) S__ 
—ig  28 tháng 4 näm 2020, Thu tu&ng Chinh phü Nguyn Xuân 

Phüc dâ chU trI cuc hQp Thuông trrc ChInh phü ye phông, chông dlch  COVID-
19. Tham dr cuc hp các Phó Thu ti.râng: Truang Hôa BInh, Pham Bmnh Minh, 
Vu Duc Dam, Trjnh Dinh Dung; B truông, Chñ nhim Van phông Chinh phü 
Mai Tiên Dün, Phó Chánh Van phôrig Trung ucvng Nguyen Dãc Vinh, Thir 
tmàng Bô Quôc phông Iran Dcm, di din lãnh dao  Ban Tuyên giáo Trung 
trcing, dai din lãnh do Uy ban Nhân dan thãnh phô Ha Ni, Uy ban Nhân dan 
thành phô Ho ChI Minh, các thành viên Ban Chi do Quôc gia phông, chông 
djch COVID-19. 

Sau khi nghe báo cáo cüa Ban Chi do Quôc gia phóng, ch6ng djch 
COVID-19, báo cáo cUa Van phông Chinh phü, ' kiên cüa các Phó Thu tithng 
và các dai  biêu d hQp, Thu tu&ng ChInh phü có ' kiên chi dao  nhu sau: 

I. Thu wang ChInh phU biu diimg các cap các ngành, lirc lucmg tham gia 
tlVc tip cong tác phông chOng djch dã lien tiic ngày dêm dam bão an toân cho 
ngithi dan. Ca nir&c dã có 12 ngày không phát hin them tru&ng hç'p nhiêm 
Covid- 19 t?i  cong dông; khoãng 60% sO tinh, thành phô trrc thuc Trung uang 
không có djch, h sO lay nhiêm dirçxc kiêm soát, vào hang thâp nhât the giOi; 
nrnc ta dà kiêm soát và cci bàn day lüi djch bnh. Do là kêt qua cüa chiên li.rcic, 
các bin pháp phOng chông dch dung dan, kjp thai, hiu qua, chi phi thâp. 

Tuy nhiên, din bin djch a các nuac trên th giài, k cá nhüng nuac gAn 
Vit Nam van rat phuc tap,  dôi hOi cã nuOc tuytdOi không chü quan, La là, mat 
cânh giác, phãi luôn luôn san sang a mac cao nhât, dc bit là dOi vOi hrc h.rçmg 
trv'c tiêp lam cong tác phông, chOng djch. 

2. Các cAp, các ngành, 1irc h.rcrng chüc näng tip tiic thirc hin chin li.rçyc 
phông, chOng djch dã dê ra, kiên quyêt ngän chn nguôn bnh xâm nhp, each ly 
tat ca nhUng ngu&i nhp cánh vào nixOc ta mt cách phO h9p và nguai bi nhim 
bnh; nhanh chóng phát hin ca bnh, khoanh vOng dp dch và diêu trj hiu 
qua; theo dOi chit  chê src khóe nhüng ngi.rai dã khOi bnh, xr l' kip  thai cac 
trthng hcp tái phát. 

3. Các B: Quôc phông, Cong an, Y tê can tiêp tc tp trung thirc hin 
nghiêm các bin pháp dé kiêm soát nguy ca lay nhim tr ben ngoài (qua dis&ng 
hang khong, hang hái, thrang thUy, dc bit là qua tuyên biên giài trên b, chü ' 
qua caa khâu hoc du&ng mOn, lôi ma). 

Tip tic cho phép nhp cãnh di vài các tnr&ng hcip là chuyên gia k5 thut, 
lao th)ng tay nghê cao, nhà dâu lix... nhung phái thrc hin bin pháp cách ly phu 
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hop yêu câu phông, chông djch. B) Y t, B Cong an phôi hop vi các b 
ngãnh, da phuang có phucing an giám sat y tê dôi v&i nguôi rnrâc ngoài nhp 
cãnh Vit Nam ma không phãi cách ly t.p trung 14 ngày. 

4. Tip ti1c nâi lông các h?n ch& khôi phiic dn các hot dông kinh tê - xã 
hi, khi dng tich cuc và can tang tôc a nhQng linh vrc có h so an toãn cao, 
trên Ca sâ bão dam phông, chông djch cht chê. 

Các b ngành, da phi.rcmg cn có phircng an to chirc lj hot dng san xut, 
kinh doanh, djch v, nhât là hot dng xuât nhQip khâu, cung câu hang hóa, san 
phârn thiêt yêu, phü hop rnüc nguy ca lay nhiêm djch bnh trên tlrng dja bàn. 
Lru ' vic áp ding các bin pháp phông, chông djch không dirçc cao han yêu 
câu cüaThü flrâng Chinh phü và phãi to diêu kin de phát triên san xuãt kinh 
doanh, on djnh dai song nhàn dan. 

Thu liró'ng Chmnh phci yêu cAu cp üy, chInh quyn các da phtxang, nh.t là 
cap ca saquan tam chi d?o  thrc hin "mc tiêu kep" vâi tinh than chung là chü 
dng quyet djnh áp dung các bin pháp phông, chông djch trén dja bàn dông thôi 
thiic dày các hoit dtng kinh té xâ hi phü hop v&i diêu kin th cüa dja plurang. 

5. Uy ban nhân dan tinh, thành ph6 trrc thuc Trung uang tp trung chi d?o 
báo dam mt k9 nghi lành rnnh, an toàn cho ngu&i dan, ngãn ngra dch bnh, an 
toàn giao thông. 

Ngithi dirng dAu các cAp, các ngành tang cithng kim tra vic thrc hin các 
bin pháp phông, chông djch bnh theo Chi thj so 1 9/CT-TT'g; các dan vj phân 
cong ngl..rôi trrc; riêng h thông phông, chông djch bnh phái hot dng 100%, 
nhât là trong trong dp nghi l 30 tháng 4 và 01 tháng 5 tri day. 

B Giáo dic và Dào tao  chü tn, pMi hop vai Bô Y tê hi.xrng dn ci the cong 
tác bão dam an toàn cho h9c sinh sinh viên, thu&ng xuyên kiêm tra, don dôc triên 
khai thrc hiên. Ma 'a hoat dng du ljch nôi dja, h.ru 9 vic báo dam yêu câu phông, 
chông dch và không tp trung dông nguai. 

6. Thu ti.ràng ChInh phu yêu cu các co quan chuc nãng thirc hin ngay các 
thu ti1c can thiêt, tháo gô ngay các rào can dé xuât khâu khâu trang y té, các trang 
thiêt bj, 4 lit y tê, liru 9 vic quân 19, giám sat chat h.rcing san phâm xuât khâu. 
Hoan nghênh các tp doàn, doanh nghip, dan vj (nhu Tp doàn Vingroup, Di hQc 
Din hrc Va nhiêu dan vj khác) dã nghiên ciru san xuat may tha, trang thiêt bj, sinh 
phâm ytê phiic viii phOng, chông dch trong ni.thc và xuât khâu. 

7. Dng 9 bài bô giAy phép xuAt khAu khâu trang y t theo Nghj quyêt sO 
20/NQ-CP ngày 28 tháng 02 nãm 2020 cüa ChInh phü. Van phông Chinh phci khân 
tnrang lay 9 kiên Thành viên ChInh phu ye vic nay. 

8. Giao Ban chi dao  quc gia phông chông djch xây drng Phirong an ing 
phó khân cap dê truy vet, khoanh vüng kjp thai khi phat hin nguy co lay Co ca 
xâm nhp. 

9. Bô Quc phOng chü tn, ph6i hap vOi các Bô: Y t, Van hóa — The thao 
và Du ljch, Uy ban nhân dan tinh, thành phô tr1rc thuc Trung uang có lien 
quan rà soãt lai nãng hrc các khu each ly ttp trung, cãi thin ca sâ vt chat các 
khu each ly, sn sang tiêp nhn và thc hin cáeh ly tp trung cong dan Vit 
Nam O rnxàc ngoâi ye nirâc trong th&i gian t&i (nêu cO), bào dam an toàn. 
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10. B Giao thông vn tâi can cü din bin djch, nhu cu di 1?i  cüanhân 
dan, hi.râng dn vic báo darn an toàn và quyêt djnh vic tang dan tan suât các 
chuyên bay ni dja, 4n chuyên hãnh khách bang ô to, tàu hOa. 

11, B Thông tin và Truyn thông chi dao  hoàn thin phAn mm cài dt 
trên din tho?i và dé xuât giãi pháp kiêm soát 

12. Yêu cu các B, ngành, dja phucmg nghiêm tüc quán trit và t chirc 
thrc hin Nghj quyêt so 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 nãm 2020 cüa Chinh phü ye 

cac bin pháp ho trçi ngu&i dan gp khó khän do dai  djch Covid-19 bão dam 
cong khai minh bach, kip thi, chjnh xác; hoàn thânh vic ho trçi dôi vth ngithi 
có cong vài cách mang,  ngi.iôi nghèo, cn nghèo và dôi tuçxng bão trq xã hi 
tnróc ngày 30 tháng 4 nãm 2020. 

13. Yêu câu các B, ngânh, dja phi.rcing rà so?t lai nhu câu, tang cucing 
quãn 1' mua sam trang, thiêt b y tê can thiêt phiic vii cho cong tác phOng, chông 
djch bão dam cong khai minh bach,  kp thai, không dé lcii dung clé triic lçii, lieu 

circ; tru&ng hcip phát hin có dâu hiu sai phm, can chuyên cci quan thanh tra, 
diêu tra dê xir 1' theo dung quy djnh. 

14. Ban Clii dao  quc gia phàng, chng djch COVID-19 chü dng to chirc 
viêc h9p Ban chi d?o  phü hçip diên biên tInh hInh dch. 

Vänphông ChInh phü thông báo d các B, cci quan, Uy ban nhân dan tinh, 
thành phô tri,ic thuc Trung wing biêt, thirc hin./. 

Noi n/zân: 
- Ban Bj th.r Trung uong Dãng; 
- Thu tirâng, các Phó ThU tuóngCP 
- Chu t!ch,  các Phó ChU tich Quôc hi; 
- Các B, ccx quan ngang b, ccx quan thuc C?; 
- Ban Tuyên giáo Trung uong; 
- Van phong Tong 81 thix; 
- Van phOng Trung trcxng Dâng; 
- Vin phOng ChU tjch nuOc; 
- Van phOng QuOc hi; 
- Uy ban Van hóa,GDTNTNND cUa QH; 
-Uybanvecácvandexahici:iaQH; 
- Các Thành vién BCD quOc gia phOng, 

chông djch viêm clis&ng ho hap cap; 
- UBND các tinh, TP tri,rc thuc 1W; 
- TOa an nhân dan tOi cao; 
- Vin Kiêm sat nhân dan tOi cao; 
- Uy ban Trung iicrng Mt trân To quOc VN; 
- Ccx quan Trung ucxng cUa các doân the; 
- VPCP: BTCN, các PCN, 
Trçx TTCP, TGD cOng TTDT, 
các V,i, Cuc: TH, KTTH, QHQT, NC, 
QHDP, TKBT, NN, CN, PL, KSTT; 

- Li.ru: VT, KGVX (3) .. 

BQ TRU'NG, CHU NHIM 

 

 

Mai Tin Dung 
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