
TINFI iJY VINH PHIJC BANG CONG  SAN V11T NAM 

s A 4 -NQ/TU Vinh Phic, ngày 31 tháng 3 nám 2020 

NGIIT QUYET 
CUA BAN TH1YOG VEJ TINH 11Y 

V lãnh do thic hin Lô'i kêu gi cüa Tng BI thir, Chü tjch Nir&c và 
Chi thj s 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 cüa Thu tu*ng ChInh phü v thirc hin 

các bin pháp cp bach phông ch6ng djch bnhCovid-19 

Wn nay, djch bnh Covid-19 dâ büng phát trên phm vi toàn cu lam trên 72 
van ngi.thi mac, g..n 3,5 van ngi.rôi t1r vong a trên 200 quc gia, viing lânh th và 
chua có du hiu dung lai. Ti Vit Nam, s ca mc dang tang nhanh tung ngày và 
có nguy ca cao lay nhim trong cong dng, dn 13h30 ngày 3 1-3-2020 dà có 204 
ngixñ nhim bnh, tti 25 tinh, thành ph& trong do riêng Thu do Ha Ni dã có 80 
nguai n1iim bnh. 

O tinh ta, tir ngày 13-02-2020 dn nay chua phát hin ca nhim Coivid-19 mâi và 
toàn b 11 tnrông hçxp m.c bnh dà ducic chüa khOi. Tuy nhiên, tInh hlnh hin nay 
dang din bin h& src phüc t.p, nu không có các bin pháp kiên quyt, kjp thai, 
djch bnh sê tip tiic lay lan nhanh trên din rng, de d9a nghiêm tr9ng den tInh 
mng, süc khOe con ngixai và kinh t - x hi cüa thh, cüa dt rnthc. Thrc hin L?i 
kêu gpi cüa Tng Bi thii, Chü tjch Nuâc và Clii thj s 16/CT-TTg ngày 3 1-3-2020 
cüa Thu tuang ChInh phü v thrc hin các bin cp bach phOng ch&g djch Covid — 
19, Ban ThixOng vi Tinh üy ban hành Nghj quyt vOi các ni dung chü yu sau: 

I- Vt QUAN DIEM, M1JC TIEU 

1- ChU dng, kh.n tnlcing, cucmg quyt, dn mci ngun lirc và b.ng mci bin 
pháp ngn chn, kim soát djch bnh, không d djch bnh lay lan, vói tinh thn coi 
süc khOe và tInh mng cüa con nguäi là trên h&; bào dam trt tr, an toàn xa hi, n 
djnh dM song nhân dan. 

2- Nguai dirng Mu cp üy các c.p trrc tip chi do và chju trách nhim toàn din 
v cong tác phOng, chng djch bnh trên dja bàn. Các cp üy, chInh quyn, doàn th 
t.p trung cao d, huy dng toàn h thng chinh tij, toàn quãn, toàn dan th1rc hin 
nhim vi phOng, chng djch. 

II. MQT SO Nffl1M Yç, GIA! PHAP TRQNG TAM, CAP BACH 
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1- Cüng vol vic tip tiic thirc hin nghiêm sir chi do vüa B ChInh trj, Ban BI 

thur, ChInh phü, Thu tuOng ChInh phü, các c quan Trung ucrng, cUa Ban Thu?mg 

v11 Tinh üy, cüa UBND tinh, các cp üy, chInh quyn, các th chüc chInh trj xä hi, 

lirc luqng vu trang, doanh nghip và toàn th nhân dan tp trung cao d thc hin 

ngay, day dü, nghiêm tuc các ni dung Chi th s 16/CT-TTg ngày 3 1-3-2020 cüa 

Thu tuOng ChInh phü v thrc hin các bin pháp cp bach phông, chng djch 

Covid-19. 

Thirc hin cách ly toàn xã hi trong vông 15 ngày, kê tir 0 giO ngày 01-4-2020 

trén phm vi toàn tinh theo nguyen t&c gia dInh each ly vOi gia dInh, thôn, t dan 

ph each ly vOl thôn, th dan ph; xã each ly v&i xä, huyn each ly v&i huyn. Yêu 

câu mçi nguOi dan & nhà, chi ra ngoài trong truOng hçp that sr cn thit và thirc 

hin nghiêm các quy djnh phông, chng djch theo quy djnh. 

2- Ban can sir dãng UBND tinh chi do thirc hin ngay các nhim v11: 

2.1- Ban hành van ban có tinh pháp 1 cao nhât eüa tinh dê ci,i th boa Chi thj ciia 

Thu tuOng ChInh phu nh&m th'çrc hin nghiêm vic cách ly toàn xã hi trong vông 

15 ngày k tü 0 gi& ngày 01 tháng 4 näm 2020 trén phrn vi toàn tinh. 

2.2- Ngu&i dirng ct.0 các doanh nghip, ca sO san xuât, cci sO kinh doanh hang 

hóa, djch v11 duçe phép hot dng phâi chju trách nhim áp diing các bin pháp 

phông, chng djch bnh tai  ci sO mInh theo dñng quy djnh (yêu cu nguOi lao dng 

deo khu trang, do than nhit, thrc hin các bin pháp khü khun...), giãm s ngithi 

lao dng, dn mt d ngu&i, dam bão sOc khóe, an toàn cho ngu&i lao dng. 

2.3- Yêu cu thu tri.r&ng ca quan, dcn vj, dja phucing rà soát, chü dng quyt djnh 

b trI, sp xp can b, cong chirc, viên chOc dn ca quan lam vic và lam vic ti 
nhà. Trên nguyen t.c dOng ni dung cüa Chi thj và dam bão thirc hin các nhim vu 
chInh cOa cci quan mInh. Ngu&i dOng du cci quan chju trách nhim v vic can bô, 

nhân viên lay nhim djch bnh do chap hành không nghiêm quy djnh phông, chng 

djch ti cong sO. 

2.4- Dôi vOi các truOng hçp lam vic ti tinh nhixng thuOng ti-Ci & Ha Ni và cac 
dja phucing khác: Phâi k cam kt vOi cci quan Cong an, cci quan chü quãn v viêc 
dam bão an toàn phông djch, dng thôi khuyn khIch & li tinh trong th&i gian nay. 

2.5- Dam bào cung Ong các hang hóa, dch vi thi& yu dy dü d phic vij nhân 
dan, nMt là tai  các do thj, khOng gay tInh trng khan him hang hóa thit yu, 

hoang mang cho nguOi dan. 
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2.6- Tang cu&ng các bin pháp d dam bâo an ninh tr.t tir, phông chông ti phm 
trên da bàn tinh nht là a vüng nông thôn, khu do thj, các ca quan, cong sa trên da 
bàn tinh. 

2.7- Ban chi dao  phông chng djch bnh tinh chi (lao tp trung hoàn thãnh vic 

diu tra, rà soát, thng kê s h.rqng, có danh sách ng'.iai khám chira bnh, nhng 

ngithi có lien quan dn bnh vin Bach  Mai trong thai gian tr 10/3 dn nay và thirc 

hin sang l9c, các bin pháp theo dOi, t chirc cách ly phü hqp nhm kim soát tht 

tInh hInh (thông báo danh sách cho các cci quan, dja phucmg bi&). Dc bit chü 

trong, giao nhim viii ci th, phát huy vai trà, trách nhim cüa h thng chInh trj tai 

cci s&, nht là các To lien gia trong vic giám sat các tru&ng hçrp each ly tai  nai & 
ch.p hàrth nghiêm các quy dnh v each ly cüa B Y t. 

2.8- Chi dao  S& Y t khn truo'ng dua các phông xét nghim sang l9c vi r(it 

SARS-CoV-2 vào hoat  dng d nâng cao hiu qua cong tác phông, cMng djch trên 

da bàn tinh; 

2.9- S& Thông tin và Truyn thông hoàn thin ngay trang thông tin din tü cüa 

tinh v phOng chng djch bnh Covid -19 cho can b, nhãn dan thtrông xuyên duc 

cp nht tInh hInh djch bnh, thông tin v các tnthng hçp cn theo dôi giám sat 

cong dng, d can b, ngix&i dan bit, phông tránh, giám sat. Dng thai yeu cu Chü 

tjch UBND các huyn, thành ph thu&ng xuyên theo dôi, cp nht tInh hInh djch 

bnh, các chi (lao diu hành d chü dng, linh hoat trin khai ngay các bin pháp, 

nhim vi phông chng, djch bnh tai  dja phiwng. 

3- Ban Tuyên giáo Tinh üy chi (lao các Ca quan truyên thông, thông tin cüa tinh 

thng thai lixqng, sü ding nhiu hIith thüc, tp truiig tuyên truyn sâu, rng, trrc tip 

d mi ngu&i dan nh.n thüc rO, ding Chi thi ciia Thu tithng Chinh phü, không gay 

hoãng loan  xà hi; üng h, tir giác chp hãnh các chü tnwng, bin pháp phông, 

chng djch cüa Dãng, Nhà nu&c. Xir 1 nghiêm nhtng tnthng hqp bóp mép, xuyen 

tac các chü trtrang, bin pháp phông, chng djch cüa Dâng, Nba nu&c, gay hoang 

mang trong xã hi, ãnh hu&ng dn hiu qua cong tác phOng, chng djch. 

4- Giao Ban Tuyên giáo Tinh Uy, Ban Dan vn Tinh üy chü trI cüng vâi M,t trân 

To quc Vit Nam tinh và các th chi'rc chInh trj - x hi barn sat cci sâ, n.m ch&c 

tInh hinh nhãn dan; tuyen truyn, vn dng nhãn dan tii giác chip hành các chü 

tn.rcing, bin pháp phông, chng djch cüa Dâng, Nba nu6c; mi nguôi dan c.n tIch 

circ tham gia khai bao y t ti nguyen,  thirc hin d.y dü các bin pháp tir bào v 

mInh, gia dInh mInh và tham gia có trách nhim vói các hoat  dng phông, cMng 

djch cüa các cci quan chirc nàng; hix&ng i'mg thit thirc L&i keu gçi cüa Tng BI thu, 

3 



T/M BAN rfHG VJ 
BiTHU 

,— c' 

Chü tich  ntrc vol tinh th.n "mi nguà'i dan là mt chin sT trên mtt tr.n phông, 

chng djch". 

5- Các Doàn kim tra dixçic thành l..p theo Quyt djnh s 183 1-QD/TU ngày 07-

02-2020 cüa Ban Thuông vi Tinh üy thumg xuyên, dt xut kim tra trirc tip cong. 

tác lãnh do, clii do v phông, chng djch ti các ca quan, dja phisong theo nhim 

vi ducic giao. 

Các dng clil Uy viên Ban Thng vi Tinh üy dugc phãn cOng theo dôi dja bàn 

chü dng chi do thc hin và b tn thM gian di kim ira, giám sat cong tác lânh 

dao, chi  d?o,  thrc hin nhim vii cüa các ca quan, dan vj, dja phuang. 

7- Ban can sir dãng UBND tinli chü tn, phi hcip vOi Van phông Tinh üy, các ban 

Dàng cüa Tirth üy có trách nhiêm theo dôi, kjp thôi báo cáo, tham mini vOl Ban 

Th.rOng v1i Tinh üy chi dao  thrc hin Nghj quyt. 

8- Các Ban can sir dàng, Dâng cloàn, các Ban Xây drng Dâng cüa Tinh üy, các 

huyn, thânhüy và Dãng üy trrc thuc có trách nhim t chirc, tri&n khai thirc hin 

hiu qua Nghj quyt. 

Nghj quy& nay di.rcic ph bin dn chi b. 

Nainhân: 
-BanBIthirTW, 
- iT 1-rU, HDND, UBND 1mb, 
-DoànDBQH1inb, 
- Ban can sir dâng, dãng doàn, 
- Các huyn, thãnhiiy, dãng üy trrc thuOc, 
- Các sr, ban, ngânh, doân th cAp tinh, 
- Các dông clii Tinhüy viên, 
- Luu VPTU. 
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