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THÔNG BAO
Kt Iun cüa Phó Chü tjch UBND tinh Nguyn Van Phiro'ng tii cuc hçp
Ban CM do phông, chông djch COVID-19 tinh ngày 01/3/2021
Ngày 01 tháng 3 näm 2021, tai Van phông UBND tinh, dng chI Nguyen
Van Phiio'ng - Phó Chü tjch UBND tinh - Phó Truâng Ban Thung trirc Ban Chi
do COVID-19 tinh d chü trI cuc h9p giao ban trirc tuyên triên khai cong tác
phông, chng djch bnh COVID-19 trên da bàn tinh.
Tham d%r cuc h9p có dng chi Nguyn Thanh BInh - Phó Chü tjch UBND
tinh, các Thành viên Ban Chi dao COVID-19 tinh; Ban Chi dto COVID-19 các
huyn, thj xä, thành ph Hu; Ban Chi do COVID-19 các xã, phu?mg, thj trn
trên dja bàn và CC ca quan, dan vi lien quan.
Sau khi nghe Lânh dao S& Y t và các dan vj, dja phuang báo cáo tInh hInh
triên khai cOng tác phông, chông djch COVID- 19 trên dja bàn tinh, kin tham gia
phát biu cüa các Thành viên Ban chi d?o COVID-19 tinh, các dan vj, dja phuang
tham gia dir h9p, Phó Chü tjch UBND tinh - Nguyn Van Phuang - Phó Tru&ng
Ban Thu&ng trirc Ban Chi do COVID-19 tinh kt lun mt sO ni dung sau:
1. TInh hInh djch bnh COVID-19 vn dang phirc tap, nguy ca lay nhiêm
djch bnh tü ben ngoài vào luôn tiêm an rt cao. VI 4y, yêu cu thñ trir&ng các
sâ, ban ngành doàn the cap tinh; thu trung các ca quan Trung hang trên dja bàn
tinh; Chü tjch UBND các huyn, thj xà vá thành phô Hue tiêp tc trin khai quyt
1it cOng tác phông, chng djch COVID-19 tai co' quan, dan vj, dja phuang; tuyt
dôi khOng duçic chU quan, ki là trong cOng tác phông dch, duy tn thrc hin tot
"5K", dc bit b&t buc deo khu trang nai cong cong, không tii tp dông ngithi,
thirc hin nghiêm các quy djnh v phông djch ncii cOng sâ, co sâ san xut kinh
doanh, djch vii...
2. Chü tjch UBND các huyn, thj xà và thành phô Hue:
- Chi do UBND các xã, phuing, thj trn; các To phông, chng djch cong
dng tang cu&ng kim soát ngi.thi tir nuâc ngoài, các dja phuang có djch, tü tinh
khác dn dja bàn; tuyt di không d xáy ra tInh trng cong dan dn Thira Thiên
Hu không duçc giám sat, theo dôi.
- Hin nay, Ban Chi dao COVJD-19 tinh chua có chñ truang cm t chi'rc
tic cuâi, hOi, lien hoan, tic mrng... cüa ngu?i dan trên dja bàn tinh. Tuy nhiên,
d dam báo cOng tác phông djch, bnh COVID- 19, giao UBND cp huyn chi dao
UBND các xä, phu?ng, thj trn di vói vic t chuc tic cithi, hOi, lien hoan, tiêc
mrng... cüa nguii dan phãi däng k vol UBND c.p xâ c1i th thai gian th chüc, s
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lixçing, thành phn ngut?i tham dr...; không miii khách tii các dja phi.wng có djch
den dr nh&m dam bão các bin pháp phàng, chng djch; giao cho UBND cp xã
xem xét, quyt djnh vic cho phép t chrc phü hçip vâi tInh hInh thrc t phông
chng djch.
- Chi do Dài Phát thanh dja phuong; UBND các xä, phithng, thj tr.n thng
cixing cong tác tuyên truyn, 4n dng ngi dan nâng cao han nfra thüc phông,
chng djch, không dugc chü quan, lo là trong phông djch.
- Khk tnxang t chüc rà soát nm s krcmg cong dan nguii Thi'ja Thiên Hu
tIr Lao ye dä hoàn thành cách ly, sau do tip tçic sang nrnc bn Lao lam an và sinh
song và so luqng ngui dan & 1i da phuang không sang nuóc bn Lao d cO
phucng an h trçi dam bào an sinh xâ hi.
- Tip t%ic chi dao các 1rc luçmg chüc nãng x1r pht nghiêm các di tucing vi
phm quy dnh phông djch, dc bit là hành vi không deo khu trang nai cong
cng, khai báo y t lthOng trung th1rc... nhm nâng cao thüc phOng djch trong
cong dOng.
- Trin khai Cong vAn s 1523/UBND-VH ngày 24/02/202 1 cüa UBND
tinh v vic trin khai cài dt rng diving Hue-S cho toàn dan trên dja bàn tinh cüa
các co quan, dan vj, dja phucing d phic v cOng tác phOng, chng djch khi có
yêu c.0 cüa Ban Chi dao COVID-19 tinh.
- Chü tjch UBND thành ph Hug, thj xã Huang Thüy chi dao dam bâo 1c
ltrqng tip tiic lam nhim vii tai các Ch& kim tra y t lien ngành tai Cãng hang
không quc t Ph Bài và Ch& kim tra y t lien ngành tai Ga Hu cho dn khi
có Thông báo m&i cüa Ban Chi dao COVID-19 tinh.
3.S&Yt&
- Chü trI, phi hçip vol SO Tài chInh và các dan vj lien quan khn truang
tham muu UBND tinh, Ban Chi dao COVID-19 tinh trin khai các kin chi
dao cüa ThU tuOng ChInh phU, Ban Chi dao Quc gia, B Y t; tham muu trin
khai Nghj quy& s 21INQ-CP ngày 26/02/2021 cUa ChInh phU v mua và sU
ding vc xin phOng COVID-19, liru vic rà soát vic 1p danh sách các d&
tuçing ducic tru tiên tiêm min phi v.c xin; kinh phi thrc hin vic tiém chUng...
- ChU trI, phi hçip v&i Bnh vin Trung uang Hu, Bnh vin TnrOng Dai
h9c Y Duçic Hu và các don vj lien quan xây dirng phuong an chun bj day dU
trang thit bj, 4t ttr y th, nhân 1irc phic vi cho cong tác tm soát, ly mu, xét
nghim, each ly y t... khi có yêu cu khn cp Ye phông chông djch cUa Ban Chi
dao COVID- 19 tinh.
- Chi dto Trung tam kim soát bnh tt tinh tip tiic t chUc 1y mu xét
nghim di vOi các 1rc hrgng dang lam nhim vii phOng chng djch COVID-19,
bao gm quân sir, cong an, biên phông ti các Cht kim soát y t, các nba ga
(san bay, bn câng, Ga Hu) các nhan viên tti các hang quán d9c Quôc Lô 1A,
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Cong nhân, ngtri lao dng ti các khu cong nghip... d tm soát, xét nghim
PCR dam bào cong tác phông djch.
4. S& Thông tin và Truyn thông:
- Hfrng dk Quy trInh cho các don vj, da phuong si.'r di,ing m QR cho tt
Ca can b, cong chirc, viên chüc và ngixi lao dng dang lam vic tai cãc cci
quail, &Yn vi, dja phuong và huâng tâi bat buc quét m QR tai tat Ca CC ctcin vj
kinh doanh djch vi trên dja bàn tinh nhm giám sat, dam bâo cong tác phàng
djch djch.
- H trç các Co quail, don vj, dja phucing trin khai các ni dung chi do
t.i Cong van s6 1523/UBND-VH ngày 24/02/202 1 cUa TJy ban nhân dan tinh v
vic trin khai cài dt ing diing Hue-S cho toàn dan trén dja bàn tinh.
5. D nghj Dti hpc Hu chi dto Tru&ng Di h9c Y Dixçic Hu tip t1ic t
chüc tm soát yu th djch t, xét nghim di vói hpc viên, sinh viên tr& lai h9c
tp ti các Trtr&ng thânh viên trirc thuc, dam bào nguyen t&c phông dch.
UBND tinh thông báo d các cci quan lien quan tridn khai thrc hin./.
Ncti nhIn:
- Cáo Thành viên dir hop;
- CT và các PCT UBND tinh;
- VP: CVP, PCVP, các CV; (gCri qua mng)
-Luu:VT,GD,VH.
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