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Sô:Ij3 /TB-UBND Quáng Trj, ngàyI4tháng 4 nám 2020 

THÔNG BAO 
Y kin ktIuãn cüa Phó Chü tjcli UBND tinh Hoàng Narn, 

Truong Ban chi dio phong, chong d1ch bçnh viem duo'ng ho hap cap 
do chüng mó'i cüa vi rut Corona tinh 

Ngày 13/4/2020, Ban Chi do phông, chng djch Covid-19 tinh Quáng 
Trj to chirc Hi nghj trrc tuyên dánh giá tInh hInh và tiêp tiic triên khai các giài 
pháp tang cung phông, chông djch bnh trên dja bàn tinh. Sau khi nghe kiên 
phát biêu ciia các thành viên Ban Chi do (BCD) vã các dai  biêu dir hcp; báo 
cáo ho?t dng phông chOng djch Covid-19 trén dja bàn và các khó khAn, dê xuât 
BCE) các huyn, thj xã, thành phO; Phó Chü tjch UBND tinh, Tnr&ng Ban Chi 
d?o tinh Hoàng Nam két lun: 

Sau 12 ngày (tz 01/4/2020 den 12/4/2020) thirc hin Chi thj 16/CT-TTg 
ngày 31/3/2020 cüa Thu tithng ChInh phü, tInh hInh djch bnh trên dja bàn cá 
nixc dã có nhIthg kêt qua dáng müng. Trong 12 ngày dâu tháng 4/2020 chi có 
48 ca nhim mâi duc ghi nhn, s6 ca mAc hang ngày giárn hAn so vâi thi gian 
tnrrc do, trung bInh môi ngãy khoáng 3-5 Ca. Trén cija bàn Quang Trj, thirc hin 
Chi thj cüa Thu tiióng ChInh phü, UBND tinh dâ ban hành Cong din so 03/CD-
UBND ngày 31/3/2020, Cong van 1420/UBND-VX ngây 0 1/4/2020, COng van 
1427/UBND-VX ngày 02/4/2020 vâ nhiêu van bàn chi dao,  triên khai quyêt 1it 
các bin pháp theo tinh than chi do cüa Thu tuâng ChInh phfi và Kêt 1un cüa 
Ban Thithng Vii Tinh üy, den nay tinh hInh djch bnh trên dja bàn tinh thrcc 
kiêrn soát tOt, cuc sOng cüa nhân dan co bàn duc on djnh. UBND tinh ghi 
nhn và biêu dwing nO 1irc cüa các Sâ, Ban, ngành, doàn the và các dja phuang 
trong thai gian vira qua. 

Tuy nhiên, tInh hInh djch bnh vn con din bin phüc tp, cong dan Vit 
Narn tr Lao và các niiOc khác qua ththng b vin tiêp t11c nhp cành ye nuâc. Dij 
báo sO dôi urçYng nhp cành trái phép ye Vit Nam theo các diing mOn, lOi ma 
gia tang; các môi nguy c lay nhim vn cOn tiêrn an cao, nhât là trong cong 
dng. Dé tiêp tUc  thirc hin tot Chi thj 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 cüa Thu 
tuOng ChInh phü, UBND tinh yéu câu các S, Ban, ngành, doàn the lien uan, 
UBND các huyn, thj xâ, thánh phô can tp trung thirc hin ngay mt sO ni 
dung sau: 

- Vé thirc hin cách ly xã hi: Tiêp tiic tang cthng thirc hin các bin 
pháp bào dam giãn cách xâ hi, gi€t khoàng cách an toán giüa ngtthi v&i ngixai, 
cong dng vâi cong dng, hn ché tOi da ngi.thi dan di ra khOi nhà. BCD các 



huyn, thj xâ, thành pho tang cuing kiêm tra, giám sátthithng xuyên vic cách 
ly xa hôi, khai báo y té; tang cir&ng ho?t dng 3 To kiêm tra lien ngânh ti các 
diem ra vào tinh, tai  câng Ca Ccra Tüng, Cira Vit...; tang cithng vai trô giám sat 
cong dông cüa c s, nhât là mng lui cong tác viên, nhân viên y tê thôn bàn. 

- Tiêp ttic day mnh thông tin tuyên truyn: Tang ci.r&ng hoat dng cUa 
Tiêu Ban Tuyên truyên phông chông djch COVID- 19, tránh tu tithng chü quan, 
icc là cüa mt b phn can b và nhân dan trong vic thirc hin các bi pháp 
phông chông djch. Chii tr9ng hoat dng tuyên truyên trong các khu cách ly tp 
trung ye nghia cüa vic kéo dài thôi gian cách ly dé báo dam 2 lan xét nghim 
am tInh, giüp bà con yen tam và nghiêm chinh chap hành. Vic phát ngôn ye 
tInh hInh djch bnh tuyên tinh tiêp tiic giao Giárn dôc S Y tê dam nhn; mi 
Ban Chi dao  các huyn, thj xã, thành phô cü mt dông chI chju trách nhim phát 
ngôn, báo dam tInh chInh xác, kjp thai cüa thông tin. 

- Sà Y t tip tc tang cithng các bin pháp phông lay nhim chéo trong 
các ccc sâ y tê, các khu cách ly tp trung; kjp thai triên khai hthng dn cüa B Y 
té ye chàm sóc, diêu trj COVID-19 a câ tuyên tinh, tuyên huyn; Co CaC giái 
pháp day nhanh tiên d xét nghim, vic xét nghim theo huâng ixu tiên các 
trung hp nghi nghiêm, các dôi tng vào cách ly truàc xét nghim truâc, han 
chê tôi da vic phài kéo dài thai gian cách ly. Giao ngành Y té có van bàn gcri 
Bô Y tê và mt so trung tarn xét nghim trong khu v1rc ye vic ho trq cong tác 
xét nghim cho tinh ciThg nhu hu6ng dn thOri gian each ly cho phii hçip vai din 
biên tInh hInh. 

- Vé cOngtác an sinh xâ hOi:  BCD các cp tang cu&ng kim tra giám sat, 
bâo darn cung cap dü các m.t hang thiêt yêu cho nhân dan, khOng dê xáo trn 
trong xã hi. Giao So Lao dng - Thuccng binh và Xâ hci nghiên chü trI, phi 
hqp vOi SO Tài ChInh và các ngành, dja phwmg khân truang tham mi.ru vic 
triên khai Ngh quyêt 421NQ-CP ngày 09/4/2020 cüa ChInh phü ye các bin 
pháp ho trçl nguOi dan gp khó khàn do dai  din Covid- 19; có van ban huOng 
dan các ccc quan, dan vj thc hin dê vic ho trçl cac nhóm bj ành htthng bOi di 
djch COVID- 19 di.rqc thirc hin mt cách chInh xác, thiêt thirc và hiêu qua. 

- VOi phi.rang châm vra chng djch vira bão dam boat dng san xut kinh 
doanh. UBND tinh giao BCD các huyn, thj xã, thãnh phô trien khai dánh giá 
tInh rüi ro lay nhiern SARS-COV-2 cüa các doanh nghip trén dja bàn dê ap 
dung các bin pháp thông djch mt cách phü hçip ('tham kháo ' 4Bç5 chi so dánh 
giá tInh rñi ro lay nhiê,n virus Corona tgi doanh nghi/p trên dja bàn Thành phó 
HO ChI Minh" ban hành theo Quyet djnh 1203/QD-BcD ngày 06/4/2020 cüa 
BCDphOng chOng COVID-19 ThànhphO HO ChIMinh). 

- Ngoài các khoán h trçi cüa tinh và trung u'o'ng, d nghj UBMTTQ Vit 
Nam tinh và cac BCD các huyn bien giOi chU dng buy dng them nguôn hrc 
hçip pháp dê h trq cho nhân dan d9c duOng bien giOi gp khO khan ãnh hi.rOng 
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cüa djch COVID-19, k cã v9i nhân dan Lao; vâi phrang châm "giüp bn là 
giüp mInh". 

- Si Tài ChInh chü trI, phi hçip vi Bô Chi huy Quân sir tinh, Sâ Y th, 
các ngành và UBND các dja phuangtham muu UBND tinh vic bô trI, sr diing 
ngân sách cho hoot dng phông, chông djch theo Nghj quyêt 37/NQ-CP ngày 
29/3/2020 ye mt so chê d dc thu trong phông, chông djch Covid- 19 mt each 
hiu qua; tranh thu tôi da các nguôn h tr?  t1r ngân sách Trung wng trong diêu 
kin nguôn ngân sách dja phuang con gp nhiêu khó khàn. 

- Di vâi các khoán h trçi cüa UBMTTQ\TN tinh tr cuc 4n dng toàn 
dan tham gia phông chông djch Covid-19 cho cap tinh: Giao S Tài chInh tiep 
nhn nguôn ho trq bang tiên mat; Sâ Y té chU tn tiêp nhn nguôn ho trçl bang 
v.t tii, thiêt bj y tê; Bô Chi huy quân si.r tinh chü tn tiêp nhn nguôn ho tr bang 
kro'ng thirc thire phârn. Vic phân bô, sr dung các khoán ho trçY theo hnng din 
cüa UBMTTQ Vit Narn tinh và dam báo dng quy djnh hin hành. 

UBND tinh thông báo d các dan vj, dja phuang bitt, thirc hin./. 

No'i n/ian: 
- Ban Thu?yng vu Tinh ciy; 
- Thi.r&ng trirc HDND tinh; 
- UBMTTQVN tinh; 
- Cãc PCT UBND tinli; 
- Thành viên Ban Clii dao; 
- UBND các huyn, thi xã, thành phô; 
- Lisu VT, VX. 
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