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V tang ctcóng cong tác phOng, chOng 
bnh viêni dzthng hO hOp cOp do vi rit 

covid-19 

BANG CQNG SAN VIT NAM 

J'Tnh Phic, ngày 24 tháng 3 nàn'z 2020 

Kinh gi'i: - Ban can si.r dãng UBND tinh; 
- Các s&, ban, ngành, doàn the; 
- Các huyn, thành üy. 

Ngày 23-3-2020, Thu'ng trçrc Tinh üy h9p, nghe Ban can si,r dàng UBND tinh 

báo cáo v tIrth hmnh phông, chng dch bnh covid-19 trén da bàn tinh. Sau khi nghe 

báo cáo, can c tInh hInh thirc t din bin djch bnh Covid-19 hin nay, Thuèng tri.rc 

Tinh üy yêu câu: 

1. Các cp üy dãng, chInh quyn, các ban, ngành, doàn the tiêp tic quán trit, t.p 

trung thrc hin nghiêrn chü truung, kt un v cong tác phông, chng djch bnh 

Covid-19 theo Kt 1un s 172-TB/TW ngày 21-3-2020 ciia B ChInh trj, các chi dao 

cüa Ban Bi thu, ChInh phá, Thu tu&ng ChinE phü, Ban Chi do quc gia v phông, 

chng djch Covid-19, các bO ngành Trung ucing, Ban Thurng vi Tinh üy nhm kim 

soát t& tmnh hInh, kiên quyt không d djch büng phát, dng thèi thrc hin các nhim 

vii cp bach, h trçl cong  dng doanh nghip, duy trI san xut, kinh doanh, chärn lo cho 

nguOi dan, chü dng các phiicrng an phc hi kinh tê. 

2. Ban Chi dao  phông, chông djch Covid-19 tinh chi d.o: 

- Kiêrn tra, rà soát ngay, chun bj dy dü dja dirn, cci s vt cht ti các ncii cách 
ly, các bnh vin, bnh vin dã chin d chü dng, sn sang tip nhn các truô'ng hçp 

phãi cách ly, diu trj theo sir chi dao  cüa Trung ucing v phàng, chng djch bnh 

Covid-19. Giao trách nhim, phân cong nhim vi1 ciii th, cci ch phéd hçp cho các 

ngành, cci quan lien quan trong vic dam báo hot dng cüa các co sâ each ly tp trung 

(quân dci, cong an, y 

- Chân chinh ngay nhüng tn ti, hn ch trong thirc hin các quy djnh ye cOng 

tác phông, chng djch ti các bn Xe, chi, trên các tuyn xe but trén dja bàn tinh. 

Trong do chi do, giao trách nhim that cii th cho các dun vj, cá nhân thirc hin; th 1 

nghiêm các don v, Ca nhân vi phm, thiu trách nhim; 

- SO Y t, SO' Tài chInh tip tiic rà soát, chju trách nhim chun bj dy dü v vt tu 
y t, trang thit b y t& phuong tin bão h và kinh phi darn bào cho cong tác cách ly, 

diu trj phic v1i phông, chông djch. 

- Các huyn, thành ph chi dto thung xuyên phun 1dTur trüng, tiêu dc tai  các 

ncii t.p trung dông ngithi, yêu cu ngrOi dan phâi deo 1dìu trang k.hi dn các ncii 
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cong cong,  vic hiêu, hi'; thuông xuyên v sinh rnôi tru'àng ti dja phu'ong; 

- Chi do ngành y t, giáo diic, các dija phuang thxc hin nghiêrn các bin pháp 

phông, chng djch trong các tnthng ph thông trung h9c trên dja bàn tinh. 

- Thumg xuyên kirn tra vic t chtirc thirc hin cia các cap, cac ngành trong 

cong tác phông chng djch bnh covid-19; khàc phc, chân chinh kjp thai nhg ton 

ti, xir 1 ngay các t chirc, cá nhân lc là, thiu trách nhim, không thirc hin nghiêm 

Cong tác phông, chng djch bnh. 

3. Cong an tinh: 

- Chü tn, xây dirng phuung an kirn soát phü h9p di ngi.rô'i, phucrng tin t1r tinh 

ngoài di qua, vào VThh Phic, trong do tp trung vào các phu'o'ng tin v.n chuyn hành 
khách; 

- Chi dao  Cong an phung, xà phi hcrp vói ngàrth y t trong cong tác khai báo y 

t cUa ngu'?ii dan, thông báo cOng khai các trirang hcip không thrc hin quy dnh v 

khai báo y t& 

4. Ban Tuyên giáo Tinh üy: 

Tiêp tiic djnh hithng, chi dao,  kirn tra trách nhirn cüa các cp, các ngành , các 

ca quan truyn thông cüa tinh trong cong tác thông tin, tuyên truyn v cong tác 

phông, chéng djch trong tinh hInh mói. Khc phiic ngay biu hin cüa tu tthng chü 

quan, mt cành giác cüa mt b phn can b, ngithi dan. Tuyên truyn, thông tin kjp 

thai, minh bach tói nguai dan v tInh hInh djch bnh, xi.r ,2 nghiêm nhthg nguô'i d'Lra 
tin sai s1r that, ãnh hu&ng tai cong tác phông, chng djch. Tuyên truyn, v.n dng nhân 

dan nâng cao thilic bão v rnInh, bào v cong dng, thirc hin theo quy djnh pháp luat, 
huó'ng dn cUa B Y t và chInh quyn da phwrng, thirc hin k.hai báo y t tir nguyen, 
thông báo kjp thai v&i ca sa y t v tInh hInh sc khOe nu có yu t, biu hin nghi 
nga nhirn bnh. Dng viên nhân dan, cong dng doanh nghip phát huy tinh th.n yêu 
nu6c, lông nhân ái, trách nhim xä hi, khc ph%lc khó khãn, cüng tham gia phông, 

chng djch, àng h các lixc li.rcmg chüc nàng hoàn thành nhim vi. Dng thai phê phán 

nhthig hành vi không chip hânh nghiêrn các quy djnh, hu'ó'ng dn v cong tác phông, 
chng djch, không tir giác khai báo y t theo quy djnh. 

Noi nhân: 
- TTTU (b/c) 
-Nhukg, 
- CPVP, CVTH, 
- Luu VPTU. 
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