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Sô:9 /TB-UBND Quáng Trj, ngày24'tháng7- nám 2020 

THÔNG BAO 
kin kt 1un cüa Chü tjch UBND tinh Vö Van Hung v tang cu'ô'ng 

các bin pháp phông, chng djch bnh Covid-19 

Ngày 27/7/2020, UBND tinh có bui lam vic vâi Ban Chi do phOng, cMng 
djch Covid- 19 tinh dê bàn các bin pháp tang ci.thng phông, chông djch bnh trên dja 
bàn tinh. Sau khi nghe báo cáo cüa Si Y tê và kiên cüa các thành viên Ban Chi dao 
phông, chông djch Covid-19 tinh, Chü tjch UBND tinh Vö Van Hung có kiên chi 
dao nhu sau: 

1. Th&i gian qua, tinh Quâng Trj chua ghi nhn tru&ng hçip mac SARS-CoV-2. 
UBND tinh dánh giá cao sir no hrc, sir vào cuc tat cà các cap, các ngành và toàn dan 
trong cong tác phông, thông djch Covid- 19. UBND tinh dánh giá cao các hc luçmg 
phông, chông djch tuyên dâu (Y tê, Cong an, Biên phông, Quân di, cüng nhu các 
Sâ, ban ngành, dja phuong) dã có các bin pháp phông, chông djch sang tao, hiu 
qua, vn hành tot cong tác to chrc cách ly tp trung, giám sat phông, chOng djch bnh 
tai cong dong. 

2. Hin nay, tInh hInh djch có nhung bin mOi và tim n nguy Co lay nhim 
trong cong dông. Vit Nam sau 99 ngày lien tc khOng cO ca nhiêm trong cong dông 
thI ti'r ngày 25/7/2020 den nay dä ghi nhn nhiêu tnthng hçip mac mi ti thành phô 
Dà Näng và tinh Quâng Ngãi, hin chua tim ra ducic nguOn lay nhim. 

Tinh Quáng Trj tiêm an nhiéu nguy ca khi Co so luçing ló'n ngui dan, hpc 
sinh, sinh viên, giáo viên, can bô, cong chrc, viên chüc, ngui lao dng di tham 
quan, du ljch, cong tác, thäm than & thành phô Dà Nng trà ye dja phuong tir ngày 
12/7/2020. Do d, UBND tinh yêu câu tat ca các Sâ, ban, ngành tiêp tiic thirc hin 
nghiêm chi dao  cüa ThO tuâng ChInh phO tii Kêt lun sO 253/TB-VPCP và 257/TB-
VPCP ngày 25/7/2020, Cong van so 3364/UBND-VX ngày 26/7/2020 cUa UBND 
tinh và kIch hot các kjch bàn phOng, chông djch tai  Ké hoach sO 1 268/KH-UBND 
ngày 26/3/2020 cOa UBND tinh ye ké hoach dáp üng ti'rng cap d djch bnh Covid-
19. 

3. Yêu cAungtthi dan trên dja bàn tinh thirc hin các bin pháp phOng chng 
djch sau: Deo khâu trang nai cong cngvà tai  các cuc h9p, thung xuyên nra tay 
bang xà phOng hoc dung djch sat khuân, giU khoáng cách an toàn khi tiêp xOc, 
không tii tp dông ngui ngoài phm vi cong sà ('TrIs trlr&ng hçip dc bitt có chi dgo 
riêng), tm drng các chuyên cong tác, tham quan, du ljch, thärn than den thành phô 
Dà Nng, bat buc thai báo y te din tir hotc ti thai y té. 

4. UBND tinh giao trách nhim cho các thU tru&ng cUa các co quan, dan vj, 
trtthng h9c chju trách nhim chi do, tong hçip danh sách tat cá can b, cong chtrc, 
viên chirc, nguäi lao dtng, h9c sinh, sinh viên tr Dà Näng ye dja phuong kê tir ngày 



12/7/2020, t chirc khai báo y t và gi:ri danh sách v S& Y t - Co quandu môi tiêp 
nhn, tong hp báo cáo và theo dOi (trlfàc 16 già ngày 28/7/2020). DOng thii, yêu 
câu tat câ can bô, cong chüc, viên chirc, ngl1i lao dng tai  các co quan, dcrn vi, S&, 
ban ngành tr Dà N.ng ye dja phuang kê tr ngày 12/7/2020 phâi thirc hin nghiêm 
vic tir each ly, theo dôi sirc khOe tai  nhà 14 ngày và chuyên dôi hInh thüc lam vic 
qua mng. 

5. SiYtê: 

- Chü dng theo döi sat thông tin din bin tInh hInh djch dê kjp thai tham mi.ru 
UBND tinh chi dao  các bin pháp phOng, chOng djch hiu qua. Thy theo din biên 
djch có the tham muu UBND tinh thành 1p các chôt kiêm dch ra vào tinh. 

- KIch hoat và duy trI các di Co dng phan rng nhanh, ththng day nóng tip 
nhn thông tin. Tao  diêu kin cho ngui dan den khai báo y té. 

- Chü trI, phi hçip vâi các Sâ, ban, ngành, doàn th, chInh quyn dja phi.rcing 
näm toàn b danh sách ngu1i trâ ye tü Dà Nãng tr ngày 12/7/2020 dê diêu tra djch 
t, theo dOi strc khôe, dánh giá nguy co,ly mâu xét nghim tat câ tru1ng hçip có den 
các dja diem nguy co theo thông báo khân cüa Bô Y tê. 

- T chüc cách ly tai  co sà y t cho tht cá các trl.r&ng hcp tip x11c gn voi 
ngi.thi duong tInh vâi SARS-CoV-2 dã cti.rcic B Y tê thông báo và ngui trO ye ttr FM 
Nng Co triu ching sot, ho, khó th theo quy djnh. 

- Chi do các co s khám bnh, chra bnh thrc hin nghiêm quy trInh phân 
loai, phân luông và cách ly theo quy djnh. Co s Y tê tang cuäng cong tác khám sang 
icc, lay mâu bnh phâm cho tat cá các trung hçp có triu chüng dung ho hap và có 
yêu to djch tê, các trix&ng hqp nghi ng& mac bnh. 

- Chun bj dy dO, sn sang phuong tin, 4t tu, hóa chat, sinh phârn xét 
nghim dê phOng, chông djch COVID-19. 

6. Giao Sâ Thông tin và Tmyn thông chO trI, chi dao  CáC co quan thông tan, 
báo chI, truyên hInh thông tin kjp thai, chInh xác ye tInh hInh djch. Dtc bit, tuyên 
truyên các dja diem nguy c theo các thông bao khân cOa B Y té dê ngl.rôi dan cánh 
giác, chii dng khai báo y tê tai  co sâ y tê gân nhât hoc lien h duang day nóng kjp 
thai. 

7. Si Tài chInh: B tn kinh phi cho cong tác phông, cMng djch v mua sm 
vt tu, trang thiét bj phông, chOng djch vâ hóa chat, sinh phâm phiic v1i xét nghim 
SARS-CoV-2. 

8. Bô Chi huy Bô di Biên phông tinh: 

Tang cithng cong tác kim soát cht chë khu uc biên giâi, dc bit là các 
du&ng mOn, lOi ma, kiên quyêt không dê các trithng hçip nhp cánh trái phép vào 
Quâng Trj. Xir 1 nghiêm các truang hçip nhp cánh trái phép. 

9. Bô Chi huy quân su tinh: tip tiic chO tn, phi hqp vOi Ban Chi dao  phông 
chOng djch huyn, thj xã, thành phO triên khai tOt cong tác cách ly tp trung, khOng 
de xáy ra lay nhiem chéo trong CC co s& cách ly và lay lan dlch  ra cong dông. 
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TL. CHU TICH 
K ANH VAN PHONG 

AN PHONG 

e Nguyen Hông 

10. Cong an tinh: 

Thurng xuyên kiêrn tra, quàn 1 cht cong tác quán l tarn trü, tam  yang trên 
dja bàn, xiir l nguäi nithc ngoài den cr trii, t?m  trü bat hgp pháp trên dia bàn tinh. 
Quán 1 chat chê nguii nucc ngoài ducic phép lam vic, hxu trü tai  dja phrang dc 

bit là các co si san xuât kinh doanh, tru?Yng hoc, khách s.n..., xir 1 các thông tin sai 
Ich gay hoang mang trong cong dOng. 

11. Các Sâ, ban ngành khác chü dng chi do, giárn sat vic triên khai các bin 
pháp phông, chOng dch trong ngành thuc thârn quyên quán l. 

12. UBND huyn, thj xã, thành phO: 

- Khn trucing rà soát, giám sat nhcrng ngthi t'r thành ph Dà Nng v Quãng 
Tij tir 12/7/2020 den nay, yeu cau nhtng ngi.thi nay khai báo y tê bat buc vâ kjp thai 
cách ly tai  nhà hoc nai cix tri. ChInh quyên dja phuang chju trách nhim giám sat 
chat chë theo quy djnh. Thông tin kjp thôi cho ngành Y tê các dôi tung nguy Co can 

áp diing bin pháp cách ly tai  co sä y té. 

- Chi dao  các ccc quan chuyên mon trên dja bàn quán l thông tin tInh hmnh djch 
bnh Covid- 19 trên h thông truyên thông xã, phi.thng, thj trân dê ngi.thi dan chü dng 
thirc hin day dü các bin pháp phông, chông djch, không chci quan, 1 là hoc có tam 
!' hoang mang. 

UBND tinh thông báo d các dan vj, dja phixong lien quan bitt, thirc hin./.j 

JIo'i it/tin: 
- TT/Tinh iiy; TT/HDND thih; 
- ChU tich, các PCI UBND thih; 
- Thành viên BCD phông, chông Covid-19 tinh; 
- Sis doãn 968; 
- Liiii VT, VX. 
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