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THÔNG BAO
Ket 1uin cua Chu t!ch UBND tinh Phan Ngçc ThQ tai cuc h9p Ban Chi do
phông, chng d1ch COVID-19 tinh ngày 26/02/202 1
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Ngây 26 tháng 02 nàm 2021, ti Van phông UBND tinh, dông chI Phan Ng9c
Th9 - Chü tjch UBND tinh - Trtthng Ban Chi dio COVID-19 tinh dã chü trI cuc
h9p giao ban trrc tuyên triên khai cong tác phông, chông djch bnh COVID-19 trên
dja bàn tinh.
Tham dr cuc hp có dng chI Phó Chü tjch UBND tinh Nguyn Thanh
BInh, các Thành viên Ban Chi do COVID-19 tinh; Ban Chi dao COVID-19 các
huyn, thj xã, thành phô Hue; Ban Chi dao COVID-19 các xã, phir&ng, thj trãn trên
dja bàn và các Co quan, don vj lien quan.
Sau khi nghe Lath daoS Y t và các don vj, dja phuong báo cáo tInh hInh
triên khai cong tác phông, chông djch COVID-19 trén dja phuong bàn, kiên tham
gia phát biêu cüa các Thành viên Ban Chi dao COVID-19 tinh, các dcm vj, dja
phiiang tham gia dr hçp, dông chI Chü tjch UBND tinh - Phan NgQc Th9 - Tru&ng
Ban Chi dao COVID-19 tinh kêt 1un mt so ni dung sau:
1. Tinh hInh djch beth COVID-19 vn dang phirc tap, nguy co lay nhiêrn djch
bnh ti ben ngoài vào Thüa Thiên Hue luOn tiêm an rat cao. VI 4y, yêu câu thu
truâng các su, ban ngành doàn the cap tinh; thu truâng các co quan Trung isong trên
dja bàn tinh; Chü tjch UBND các huyn, thj xã và thành phO Hue tiêp tVc triên khai
các van ban chi do cüa Thu tthng ChInh phü, Ban Chi dao Quôc gia, B Y tê,
UBND tinh, Ban Chi do COVID-19 tinh ye triên khai cong tác phông, chông djch
COVID-19 trén dja bàn tinh; tuyt dôi không &rçic chü quan, lo là trong cong tác
phông djch, duy trI thirc hin tot "5K", dc bit là bat buc deo khâu trang noi cOng
cong, không tçi tp dOng nguôi, thijc hin nghiêm các quy djnh ye phông djch noi cOng
Si, co SO san xuât kinh doanh, djch vu...
2. Chü tjch UBND các huyn, thj xa và thành ph Hue:
- Chi dao trin khai COng van s 1523/UBND-VH ngày 24/02/202 1 cüa
UBND tinh ye vic triên khai cài dt i'rng ding Hue-S cho toàn dan trén dja bàn
tinh cüa các co quan, don vj, dja phuong dê phiic vi cOng tác phông, chOng djch
khi có yeu cãu cUa Ban Chi dao COVID-19 tinh.
- Tip tiic trin khai B Quy tc i.'rng xü trong phông, ching djch COVID- 19
duqc Ban Chi do COVID- 19 tinh ban hành tai Cong van so 214IBCD-VH ngày
10/12/2020; dOng thM, can cir tInh hInh djch bnh cUa dja phuong dê dê áp diing các
bin pháp phàng, chông djch bnh phü hçip; Chü tjch UBND các dja phuong chju
trách nhim cOng tác phông, chông djch t?i don vi, dja phuong.
3.SâYt&
- ChU trI, phi hçip vâi Sâ Tài chinh và các don vj lien quan khn truon
tham muu UBND tinh, Ban Chi dto COVID-19 tinh triên khai Nghj quyêt so
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21/NQ-CP ngày 26/02/202 1 cüa ChInh phü v mua Va sir d%ing vc xin phông
COVID- 19, luu vic rà soát vic l.p danh sách các dôi tuclng duçic ixu tiên tiêm
min phi väc xin; kinh phi thirc hin vic tiêm chUng...
- Chü trI, phi hçip vài Cong an tinh chi dao Trung tam kim soãt bnh tt tinh
to chi:rc xét nghim PCR cho các 1c h.rcng Cong an, cành sat giao thông dang lam
nhim vii phOng chông djch COVID- 19 tai các Chôt kiêm soát y té, các các tuyth
quôc l trén dja bàn dê tam soát, xét nghim PCR.
4. Cong an.tinh:
- Chü trI, phi hçip S& Y t 1p danh sách lçrc krcing cong an, cãnh sat giao thông
dang lam thim viii phông chông djch COVID- 19 tai các Chôt kiêm tra y tê, các các
tuyn qu& 1 trên dja bàn d tm soát, xét nghim PCR.
- Chi do Cong an các dja phuang tang cthng kim tra, kim soát vông
ngoãi ti các Khu each ly t.p trung trén dja bàn d dam bào an toàn phông djch.
5. Van phông UBND tinh chü trI, phi hçip vài Sâ Thông tin và Truyên thông
khân tmong t chrc tp huân, hu6ng d.n, h trçl k5 thuit ... cho các dja phi.rcmg nhãm
dam báo c so vt ch.t, nâng cao chat lucing ti cuchQp trirc tuyên cüa Ban Chi do
COVID- 19 tinh.
6. SO Thông tin và Truyn thông:
- Giám sat, h trcl vic trin khai thrc hin kin chi dao ti Cong van s
1 523/UBND-VH ngày 24/02/202 1 cüa UBND tinh ye vic triên khai cài dt rng
ding Hue-S cho toàn dan trén dja bàn tinh cüa các ca quan, dcin vi, dja phucmg.
- ChU trI, phi hçrp vOi SO Ni vi d xây drng quy ch bt buc si:r dung ma
QR cho tt cà can b, cong chirc, vin ch'rc và nguYi lao dng dang lam vic tai
các ca quan, dan vj, dja phuang nhäm giám sat vic thijc hin quy ch quy djnh v
giO giãc lam vic và dam bào cong tác phông djch.
7. Cãng hang không Quc t Phii Bài trin khai thirc hin Cong van s
19/C V-BCD ngày 25/02/202 1 cüa Ban Chi dao COVID-19 tinh lien quan den cong
tác phàng, chông djch bnh COVID-19; dng thOi, ph6i hqp vOi UBND thj xa
Hixcng Thüy, SO Y tê và các dan vj lien quan triên khai các bin pháp phông djch
ti Chôt kiém tra y té lien ngành; h trq, to diu kin thun lqi cho các 1rc hxqng
dang lam nhim vi phông chông djch bnh COVID-19 ti Ch& kim tra cUa Càng.
UBND tinh thông báo dA các cc' quan lien quajzIr n khai thy-c hin./.
No'inhtin:
- Các Thành vin dr hçp;
- CT và các PCT UBND tinh;
- VP: CVP, PCVP, các CV; (gi'ri qua mang)
- Luu: VT, GD, VH.
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