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Quáng Trj,  ngày4'.9 thang5 nám 2020 

V/v Thirc hin kt Iu.n cUa Thu tiràng Chmnh phü 
t?i cuc h9p ThiRing trirc ChInh phü ngày 15/5/2020 
ye phOng, chông djch Covid-19 

KInh g1ri: 
- Các cci quan, dan vj Trung uang trên dja bàn tinh; 
- Các Si, Ban, ngành, doàn the cap tinh; 
- UBND các huyn, thj xã, thành phô. 

Thirc hin Thông báo so 1 82/TB-VPCP ngày 15/5/2020 cüa Van phông ChInh 
phü ye kêt Iu.n cüa Thu tithng ChInh phü Nguyen Xuân Phüc ti cuc hçp Thi.ring 
trrc ChInh phü ye phông, chong djch Covid- 19 ('sao g&i kern theo), 

UBND tinh có kin nhr sau: 

Yêu câu các Ca quan, dan vj Trung uang dóng trên dja bàn tinh, các SÔ, Ban, 
ngành, doàn the cap tinh, UBND các huyn, thj xâ, thành phô nghiém tue thirc hin 
kêt 1un cüa Thu tithng ChInh pht Nguyn Xuân Phüc tti Thông báo so 182/TB-
VPCP ngày 15/5/2020 cüa Van phông ChInh phü nêu trên. 

Giao Thi.thng triIc Ban Chi dao  phông, chng djch Covid-19 tinh kim tra, don 
doe và báo cáo tInh hInh thuc hiên ye UBND tinh./.j  

.TSIoi tikmn: 
- Nhtr trén; 

-Thix&ngtrircTinhüy; 
- Thung trlrrc I-IDND tirih; 
- Ltru VT, VX. 



VAN PHONG CH!NH PHU CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tçr do - J1nh phüc 

Sô:;1:82JfVPCP Ha Nói, ngày 15 tháng 5 nàm 2020 

THÔNG BAO 
LL1 cüa Thu tirthig Chmnh phu Nguyn Xuân Phüc 
Chuyn' tti çuc, Ijp frhirông trirc ChInh phil ye phông, chng dlch COVID-19 

Sang ñgà 15 thang 5 nãm 2020, ThU trnng ChInh phU Nguyen Xuân Phüc dã 
chü tn cuc hçp Thumg trçrc ChInh phü ye phông, thông djch COVID-19. Tham d%r 
cuôc hçp các Phó Thu ti.râng: Tniong Hôa BInh, Phm BInh Minh, VU Due Dam, 
Tninh Dinli Dung; Bô trrnrng, ChU nhiêm Van phông ChInh phu Mai Tiên Dung, B 
tnrâng B Thông tin Va Truyên thông Nguyen Minh Hung, Phó Chánh Van phông 
Trung lxclng Nguyn Däc Vinh, di din lãnh do Uy ban Van hóa, Giáo dic,Thanh 
niên, Thiêu niên và Nhi dông cüa Quoc hi, Ban Tuyên giáo Trung lxcmg, Uy ban 
Nhân dan thãnh phô Ha Ni, Uy ban Nhãn dan thành phô Ho ChI Minh, các thành 
viên Ban Chi dao Quôc gia phông, chong djch COVID- 19. 

Sau khi nghe báo cáo cüa Ban Chi do Quc gia phông, chng djch COVID- 
19, kiên cüa các Phó Thu Wng và các di biêu dr h9p, Thu tuóng ChInh phü có 

kiênchidaonhijsau: 
1. Trong thai gian 9ua, các cp, các ngành, các dja phixng da n 1irc thirc hin 

các bin pháp phông, chông djch COVID-19, dông thai khôi phuc các hoat dng kinh 
tê - xã hi, báo dam an sinh xã hi và dã dt thành cong buc dâu quan trong trong 
thiic hin mvc tiêu kép ma ChInh hü dã déra. Den nay, cá nuàc không con ca bênh 
trong ccng dông, Vit Nam dã kiêm soát tot djch bnh; dông th&i da tIch circ thirc 
hin các bin pháp day mnh san xuât kinh doanh, giái ngân vOn dau tu công, thüc 
day xuât nhp khau, timg biiàc phiic hôi các ho?t dng kinh tê - xã hi. 

Thu tuâng ChInh phU dánh Øá cao các cp, các ngành, cac dia phucing, dc 
bit là ngành y tê dã kiêm soát tot dlch bnh; các lirc hrqng quOc phông dã th?c 
hin hiu qua cong tác cách ly tp trung các trithng hcip nhp cánh, không dé lay 
nhim ra cong dông; ngành giáo diic dã to chüc tOt vic cho h9c sinh di hpc trô li 
báo dam an toàn... 

2. Tip tic huy dng süc mnh cüa câ h thng chInh tij, phát huy tinh thin 
doàn két, quyêt tam no lirc khàc ph%ic khó khän, dôi mth sang tao dê thirc hin thäng 
lcri m1ic tiêu kép vira day math phát then kinh tê - xã hi vra phông chông djch 
hiu qua trong diêu kin bInh thuOiig mói, báo dam sir bInh yen cho than dan. 

3. Các usc krang y t, quân dci, cOng an, chInh quyn các cp khOng duçic 
chü quan, lci là cOng tác phông, chOng djch, nhât là tai các dja bàn trQng diem, các 
dO thi lan, dông dan eli; phái bâo dam san sang ung phO vai mçi tinh huông djch 
bnh, quyêt không dê djch bnh quay tth li. 

4. Tip tic ngän chn ngun bnh xâm nhp tr ben ngoài; chixa m& cua du 
ljch quôc tê. 

Các ngành quân dci, cong an, y t tip tic kim soát cht chê ngir&i nhp 
cánh, thic hin nghiêm yic each ly tp trung, không dê lay nhim dich bnh ra 



cong dng. Các trueing hcp là nhà du tu, chuyên gia k5 thutt, lao dng tay ngh 
cao, nhà quân l doanh nghip, cong chirc thrc hin cong vii, sinh viên nt.ràc ngoài 
hc t.p tai  Vit Nam duçic tao  diêu kin nhp cánh nhung phãi thirc hin cách ly 
phü hç'p. Tiêp tiic quán l chtt chê nguii qua 1a  du&ng môn, lôi mi trén các 
tuyên biên giOi duing b. 

5. Bô Ngoi giao khuyn cáo nguii Vit Nam dang a nuac ngoài chua v nixàc, 
thirc hin các bin pháp phông, chông djch cüa nuac si tai;  chi xem xét cho ye nuâc 
dôi vai các tru&ng hçip dc bit nhu hpc sinh dithi 18 tui, nguai di khám chCra bnh, 
du ljch, thäm than, cong tác hét han;  cong b tiêu chI duqc v nuac và chü trI, to chcxc 
tot vic dua cong dan Vit Nam ye nuâc theo l trInh phU hcip, cong khai, mirth bach. 

6. Ngành y tê, nhât là y t cong và các các Ca quan chirc näng tip tVc  duy tn các 
nhóm tWc,  phàn Irng nhanh, kjp thai xi:r 1 các van dê phát sinli; day mnh vic irng 
ding các cong cii cong ngh phiic v11 phông, chong dch nhu Bluezone, nCoV...; tip 
tiic day manh  tiên d nghiên ciru ye thuôc diêu trj, väc-xin phOng bênh, hoàn thin 
phác do diêu trj COVID-19, 1p ho sa sue khôe ngtr?i dan. 

B Y t nghiên c(ru, sam d xut vic cOng b ht dch và chin luçic phông, 
chông djch COVID-19 cho giai doan mâi, lâu dài, bão dam hiu qua ye y tê, ben 
vftng ye kinh tê. 

7. X l2 nghiêm minh các tn.rang hcip tung tin that thit lien quan dn 
phOng, chong djch bnh. 

8. Các B, ngành, dja phuGng thrc hin nghiêni các bin pháp báo dam an 
toàn phOng, chong djch bnh trong hoat  dng san xuât kinh doanh, dc bit chü )2 
quán l tot, tao  thun !ci nhung báo dam chat chë trong thirc hin each ly y tê di 
vOi các chuyên gia, cong nhân tay nghê cao, nhà quán 1 ducc nhp cãnh. 

9. Các B, ngành, dja phucrng kjp th&i thirc hin gói an sinh xã hi, bão dam 
diing di tlrçYng, chng tht thoát, tr1ic lçi chInh sách; biêu ducmg các tam gtrang tot 
nhtrang phân duçic h trci cho ngi.rai khó khàn hon. Dai  din chInh quyên không duqc 
ép ngtthi dan k? don ttr chôi nhan  h trçi, nu phát hin phãi xCr I nghiém. 

10. Thüc dAy manh me hoat dng san xuât kinh doanh, xüc tiên, thu hiit dâu 
tu, xuAt nhp khâu; luu dAy manh  xuât khâu các hang hOa là thiêt bj y tê, khâu 
trang, KIT xét nghini SARS-CoV2. 

Ban chi dao  quOc gia phong, cMng COVID-19, B Ngoi giao, Bô Yt dAy 
math hçp tác quOc tê ye phOng, chông djch, trong do tài trçi, hO trq thiêt bj y té, khâu 
trang, KIT xét nghim, may thâ... cho eác nuâc phOng, chOng djch COVID- 19, tnisâc 
ht là các nuâc a Châu Phi, gop phân nâng cao vi the Vit Nam. 

11. DAy manh  hoat dng du ljch ni dja. B Van hóa - Th thao và Du ljch 
chü tn, phôi hp vâi các B: Ngoai giao, Y té và các B, co quan lien quan xüc 
tin quãng bá du ljch, chuAn bj các vic can thiêt dé ma cua don khách du ljch 
quc t khi diu kin cho phép, truâc het là tir các nuâc, vng lành thô dà kiern 
soát t,t djch bnh; nghien ciru d xuât thai dim yà nguyen täc dan n&i lông xuât 
nhp cãnh, ni 1a  môt s duang bay phiic hOi giao thuong, thäm than, du ljch, 
thuong mai,  dâu tu trên co sâ song phuong, báo cáo Thu tuang ChInh phü xem xét, 
quyt dlnh. 
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12. ThU tung ChInh phU dánh giá cao Uy ban Trung uang Mitt trn T qu6c 
Vit Nam và Mt trn To quôc các cap dâ to chirc thirc hin phong trào vn dng 
nhân dan Ung h nguOn 1irc cho phông, chOng djch d.t hiu qua tot và có ' nghia 
nhân van sâu sac. Giao B Y té thông nhât v&i B Tài chInh báo cáo Phó ThU tuing 
ChInh phU VU Dirc Dam và ChU tjch Uy ban Trung trong Mt trn To quôe Vit Nam 
Trân Thanh Mn xem xét, Co phuang an xir 1 cii the, bâo dam cong khai, cOng bang 
trong phân bO, sr diing khoán kinh phi Ung h cho phOng, chông djch, trong do có 
dành mt phân dé h trçl cho bà con Vit kiêu dang rat kho khãn tai  mt so nuâc 
trong do có Lao và Campuchia. 

13. Các ngành, tn.rOc ht là y t và quân di quyt toán buâc I vic sü diing kinh 
phi phOng, chông djch, bão dam thirc hin theo dUng quy djnh, tránh sai phm. 

14. Can b y t, nguii lam cong tác phOng, chng djch tip tic duqc ht.thng 
các chê d phu cap phOng, chông dch theo quy djnh. 

15. Ban Chi dao  qu& gia phOng, ch6ng djch COVID-19 tiêp tiic hot dng. 
Tnrâc mat t chirc tong két mt bisâc cong tác phOng, chông dich th&i gian qua, dé 
xuât khen thuing, dng vin kjp thyi các to chirc, cá nhân diên hInh, CO nhiêu thành 
tIch trong cOng tác phOng, chong djch thii gian qua. 

Dng tiêp tic giân hon các cuc h9p cUa Ban chi dao.  Thuing trrc ChInh phU 
së djnh 1cS'  h9p vi Ban chi dao  khoáng gãn 1-2 tuân/lân dé quyêt djnh các van dê lan 
phátsinh. 

Van phOng ChInh phU thông báo d các B, cci quan, Uy ban nhân dan tinh, 
thành phô trirc thuc Trung uong biêt, thirc hin./. 

Nci n/ian: 
- Ban BI thu Trung uong Dang; 
- Thu tuóng, các PhO ThCi tuângCP; 
- Chü tjch, các Phó Chi tjch Quôc hi; 
- Các B, co quan ngang b, co quan thuc CP; 
- Ban Tuyên giáo Trung uting; 
- Van phong Tng BI thu; 
- VAn phông Trung irong Dâng; 
- VAn phông Chü tjch nirâc; 
- Van phong Quôc hi; 
- tiy ban VAn hóa,GDTNTNNE) cUa QH; 
- Uy ban ye các van dé xA hi ciia QH; 
- Các Thành viên BCD quôc gia phOng, 

chông djch viêm dir&ng ho hap cap; 
- UBND các tinh, TP tri,rc thuc TW; 
-Tàaánnhândântôicao; 
- Vin Kiêm sat nhân dan tôi cao; 
- Uy ban Trung uong Mt trn To quôc VN; 
- Co quan Trung irccng ccia các doân the; 
- VPCP: BTCN, các PCN, 
Trcr 1 TTCP, TGD cng TTDT, 
các Vij, Cuc: TH, KTTH, QHQT, NC, 
QHDP, TKBT, NN, CN, PL, KSTF; 

- Luu: VT, KGVX (3) . 

BO TRUNG, CHU NHIM 

 

 

Mai Tin Dung 
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