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Dc Ip - Tir do Hnh phtic

Thia Thiên Hué' ngày23tháng 02 nám 2021

THÔNG BAO
Kêt lun cüa Chñ t!ch UBND finh Phan Ng9c Th9 ti cuc hQp Ban Ch dio
phông, chông djch COVID-19 tinh ngày 22/02/2021

Ngày 22 tháng 02 näm 2021, tai Van phông UBND tinh, dng chI Phan Ngçc
Tho - ChCi tjch UBND tinh - Trithng Ban Chi do COVID-19 tinh dâ chü trI cuc
h9p giao ban trrc tuyn trin khai cong tác phông, chng djch bnh COVID- 19
trên dja bàn tinh.
Tham dr cuc hQp Co CáC dng chI Phó Chü tjch UBND tinh: Nguyn Van
Phuong và dng chI Nguyn Thanh BInh; các Thành viên Ban Chi dao COVID- 19
tinh; Ban Chi 4o COVID-19 các huyn, thj xâ, thành ph Hu& Ban Chi dto
COVID- 19 các xà, phr&ng, thj trn trên dja bàn và các cci quan, dan vj lien quan.
Sau khi nghe Lanh do Sà Y t vâ các don vj, dja báo cáo tInh hInh trin khai
cong tác phOng, chng djch COVID-19 trén dja pht.rong bàn tinh, kién tham gia
phát biu cüa các Thành viên Ban chi d?o COVID-19 tinh, các don vj, dja phucmg
tham gia di,r h9p, Chü tjch UBND tinh - Phan Ng9c Th9 - Truâng Ban Chi do
COVID- 19 tinh kt 1un mt s ni dung sau:
1. You cAu Thu tru&ng các co quan, don vj, dja phuong tip tic trin khai quy&
1it, nm vüng nguyen tic: "Chng djch nhu chng gic", không diu hành circ doan
nhi.mg tuyt dM không duçic chü quan, lci là trong cong tác phOng, chông djch bnh
trên dja bàn, duy trI thirc hin t& "5K".
Thu tnr&ng các co quan, don vj, dja phi.rong khn tri.rong nghiên ciru, áp diing
Bô quy thc irng th trong phOng, chng djch COVID-19 cüa Ban Chi do COVID-19
tinh dã ban hành ngày 10/12/2020 và các B Tiêu chI an toàn phàng djch COVID-19
theo ngành, 11th vi1c cia duac Ban Chi do C OVID- 19 ban hành ti don vi, cija
phtxang dam báo dng b, thng nht. Thu tnrâng các ca quan, don vj, Chü tjch
UBND các dja phi.rong chju trách thim tru&c Chu tjch UBND tinh, Ban Chi do
C OVID- 19 tinh v vic trin khai, áp diing Bô quy the, B tiOu chI và tInh hInh djch
bnh ti don vj, dja phirong.
- Thông nhât d xut t chüc xét nghim PCR cho tht cá quân nhân nhp ngü,
cong an nghla v'i cüa dja phiiong näm 2021 nh&m dam báo cOng tác phOng djch và s.n
sang nhp ngU dam bão dü s luçing.
- Thng nht d xut mO rng t.m soát, xét nghim PCR cho các chuyên gia,
Cong nhân ngoài các khu kinh t, cong nghip tinh.

2
2. Chü tjch UBNID các huyn, thj xã và thành phô Hue:
- Can c1r chi do t?i Cong van s 214/BCD-VH ngây 10/12/2020 cüa Ban Chi
d?o COVID- 19 tinh v vic ban hành cm nang hng dn B Quy tàc irng xir
trong phOng, chng djch COVID-19 d áp dung các bin pháp phông, chông djch
bnh trên dja bàn quán 1)2 (nhu ti quán bar, vU tru&ng, nhà hang, quán an, chc...)
darn báo dung quy djnh; báo cáo kt qua thrc hin tai tai cuc h9p giao ban Ban
Chi da.o COVID-19 tinh ngày 24/02/2021.
- Chi do UBND các xã/phiiông/thj trAn trin khai )2 kin chi do ti Thông
báo s 68/TB-UBND ngây 20/02/2021 cüa Chü tjch UBND tinh ti cuc h9p Ban Ch
djo phông, chng djch COVID- 19 ngày 19/02/2021, khn trumg rà soát, tong hçp
báo s liiçing nhân viên, cong nhân va ngu?i lao dng dn ti'r vüng djch có lien
quan yu t djch t lam vic ti CáC Cong trInh, dir an thuc dja phwng quail 1)2;
báo cáo Ban Chi dto COVID-19 tinh triiâc 17h00 ngày 23/02/2021.
- Chi dao UBND các xã/phuäng/thj trn trin khai)2 kin chi dao tti Thông
báo sc 67/TB-UBND ngày 16/02/202 1 v kt 1un t?i cuc h9p giao ban Ban Chi
d?o phông, chng djch COVID-19, dc bit luu)2 cong tác quán 1)2, giám sat vic to
chirc tiêc cuói, hôi, lien hoan, tic mmg, dam tang... tai dja phtxcmg dam bão phông
chng djch.
3. S Y t&
- T chi.'rc trin khai )2 kin chi dto cUa ChU tjch UBND tinh ti Thông báo so
67/TB-UBND ngày 16/02/2021 ye kêt !un tai cuc hçp giao ban Ban Chi do
phông, chng djch COVID-19.
- ChU tn, phi hçrp vài Bô Chi huy Quan si,r tinh, Cong an tinh chi dao Trung
tam kirn soát bnh tt tinh t chirc xét nghim PCR cho tht cá quân nhân nhp ngU,
cong an nghia vi cüa dja phi.wng näm 2021 nhAm dam báo cong tác phông djch.
- Chu tn, phcM hçip vói các ngành, dja phixang tip tiic t chirc tm soát m& rng,
xét nghiêm PCR cho các chuyên gia, cOng nhân, nguii lao dung dang lam vic vri các
doanh nghip, dcm vj ngoài các khu kinh t, cOng nghip tinh.
4. COng an tinh:
- Chi do lirc hrng Cánh sat Giao thông chU trI, pMi hp vói Thanh Tra giao
thông cüa S& Giao thông VQ.n tài tang cung kim tra, kim soát vâ x'r 1)2 nghiCm
các phuung tin vn tãi hành khách don, trã khách không dung quy djnh.
- Khn tnrong báo cáo k& qua rà soát toàn b phuing tin giao thông (0 tO, xe
may cá nhân) tr tinh Hãi Discing dn hiu trü ti Thra Thiên Hu tr ngày 14/01/202 1
dn nay theo chi dao t?i Thông báo s 68/TB-UBND ngày 20/02/2021 cUa Chü tjch
UIBND tinh tai cuc hçp Ban Chi dao phông, chng djch COVID-19 ngày 19/02/202 1;
báo cáo Ban Chi dto COVID-19 tinh trurc 17h00 ngày 23/02/2021.
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5. Van phông UBND tinh chü trI, phM hçip vó'i So' Y t và các do'n vj lien quan
t chüc t.p hu.n, huâng dn các co quan, dcin vj, dja phuo'ng cm nang huo'ng dn B
Quy tc irng xr trong phông djch COVID- 19 trén dja bàn tinh.
6. So' Thông tin và Truyn thông tang cuo'ng h trq các don vj, dja phuong
v cac giãi pháp huàng dn nguo'i dan cài dt Hue-S thun lçii.
UBND tinh thông báo d các cc quan lien quan triên khai thy'c hin.t
Nci n/i in:
- Các Thành vién dir hpp;
- CT và các PCT UBND tinh;
- VP: CVP, PCVP, các CV; (gCri qua mng)
- Ltsu: VT, GD, VH.

