
TINH Ut VINH PHIUC BANG CQNG SAN WET  NAM 
* 

s65c5g -CV/TW Vinh Fhñ,c, ngày 34 tháng 7 nám 2020 
14 tang cithng cOng tác phông, chdng 

djch Covid-19 trong tinh hinh mói 

Kimnhgfri: -CácBancánsrdáng,dàngdoàn; 
- Các Ban Xây dçrng dãng cUa Tinh üy; 
- Các huyn, thãnh üy, dãng üy trçrc thuOc. 

Th&i gian qua các c&p, the ngành da r.t n6 lijc trong trong tàc phông, ch6ng 

dich Covid-19 và dit kM qua quan tr9ng, t& ngày 04-4-2020 dn nay trên dja bàn tinh 

chua ghi rthn ca nhim mói trong cong dng. Tuy nhien, tinh hmnh djch benh  trén thá 

gidi vn dang dik bin rt phüc tap,  trong nuàc tr ngày 25/7/2020 den nay da gbi 

nhán them 93 ca nhim bnh mói, trong do tam djch là EM Nkg, nhung chin xác 

djit duçcc ngun gc My nhim. Theo dánh giá cüa các ca quan chuyén môn, dgt 

djch nay do mØt loi chüng vi rut mOi, cO tc d My lan r& nhanh. Theo tMng ké, th 

ngày 13/7/2020 d&i nay, Vinh Phác cO trén 3.000 nguOi dan di t& Dà Nàng, Quàng 

Nam tr& v&; m@ khác, sau thành cong trong phông chng djch, mOt bO phn cén bO, 

ngu&i dan có bi&u hin chü quan, do 4y, nguy Ca tinh ta sê xu.t hiên the ca nhim 

Covid-19 là rt lan. 

Thrc Men Diên m3t ngày 28-7-2020 cüa Thuông trrc Ban BI thu ye tAng cuông 

cong tac phông, chng djch bnh Covid-19 trong tinh huh mói và các cM dao  cüa 

Thñ tuàng Cbinh phü, Ban Thu&ng vçi Tinh Uy yêu c&u: 

1. Cáe cp üy dàng, chinh quy&n, cà h tháng chInh trj phài coi phông, ch6ng 

djch Covid-19 là nhim vi quan trçng, cp bach hien nay; c&n dc bit cành giác, 

không duçic chü quan, la la, theo dôi sat, quàn l' tè1t tilt lthih nhftng cUng không 

gay hoang mang, m&t n djnh; phát huy kM qua, kinh nghim lath dao,  chi do, tá 

chüc thvc hien, di&u hành trong cOng tác phOng chng djch Covid-19 thai gian 

qua d tip tic thrc hin toàn din, dng bQ các bin pháp tuyên truyn, giám sat, 

phát hiên, kthm soát và xü ly"  nhanh chóng, hitu qua djch bnh Covid -19 trén dja 

bàn tinh, chü dng rng phó v&i m$ tInh hung phát slit 

2. Tiêp tçtc nâng cao nhn thüc, tAng cuing scm lânh dao  cüa các cp üy, tó 

chUt dãng, phàt huy trách nhim cüa cà h thng chInh frj và tothn xa hôi Mi vOi 
cOng tac phông, chng djch Covid- 19. Thijc hin nghiém Lài kéu gci cüa Tkg BI 
thu, Chü tjch nuâc Nguyen Phü Tr9ng, the van bàn lanh dao, clii dao  cUa BO 
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ChInh tn, Ban BI thix, ChInh phü, ThU tuOng ChInh phU, Ban Chi dao  Quc gia 
phông, cMng djch Covid- 19, B Y té, eác cci quan Trung 'icing, cüa Ban Thuong 

vu Tinh Uy, ThLthng true Tinh Uy, UBND tinh. 

3. Ngithi dung S cac cp Uy dàng tnrc tip chi do eac hoat  dng phông, 

chng djch benh;  huy dQng toàn h tMng chInE frj và nhân dan phông, chng 
djch; thic hiên tat phuccng ehâm 4 ti eM; chju trách nhiem trtthc Ban Thiz&ng vij 
TinE Uy v cong táe phông, chang djeh beth tai dja phuang, dan vj. 

4. Ban can sr dàng TJBND tinh chi 4° UBND tinE, eác cap, các ngành: 

- Theo dOi, nm ehc tInh hinh, din bin djch beth,  kjp th&i áp d'ing eáe 
bien pháp phàng ehang djch phü hccp vOl. tirng müc d nguy ccx theo dung chi dao 
cUa ThU tuàng Chinh phU, Ban Clii dao  Quae gia phOng, chông djch Covid-19, B 
Y t& ChU dng xây dçrng các kE hoach, phucxng an phông chang djch Covid -19 
trong tmnh hinh mOi. 

- Rà soát, chu&n bj dÀy dU eác diu kien v& ccx s& 4t eht, than lrc dáp frng 
các kjch bàn v& phOng, chang djch; t3p  trung tang cithng näng ige xét nghiêm 
nhttng tru&ng hcip nghi nhim covid-19 dà eó bip pháp xU 1)2 nhanh, kjp thôi. 

- Dam bào thvc hien nghiêm the quy trinh phOng eh6ng djch tai  cáe khu each 
ly tp trung dhi vol. ngu&i dk each ly vá ngiz&i phgc vi trtrc tip tai  cac ccx s& 
each ly, phài xác djnh day là các d6i tuçxng cO nguy cci cao lam trung gian mang 
m&m both  ra ngoài cng Sg. 

- Tp trung clii dao  thirc  MOn tat  kS' thi tOt nghip THPT Quac gia nAm 2020 
theo k hoach  ãâ d& ra, trong do thvc MOn  nghiêm cae biOn pháp phông, chng 
djch khi tA chfrc kS' thi. 

- TOng rà soát, phát hiOn thi~ng nguôi np cành trái phép trên dja bàn tinE 
và din vào khu each ly; xü 1)2 nghiêm tã chüc, eá nhân lion quan tél. viOc di.ra 
nguäi, chua chAp ngtthi thp cành, cu trU tréS phép trOn dja bàn. Dja plurang nào 
không phát hiOn, d ngu&i rnthe ngoài rthp cành trái phép trá ngi trOn dja bàn thi 
nguôi dung S cAp Uy, chInh quyn phài chju trách nhiOm. 

5. Các huyn, thành Uy, dâng Uy trçre thuOc  TinE Uy thvc hiOn tat cOng the 
chuA.n bi, kEAn trucxng th chUc Dai  hi cUa Dâng b, dé phông djch bOnE phát sinE 
phUc tap,  âth huàng dn k hoach  thbi gian hoân thành tã chCrc Dai  hi. 

6. Ban Tuyén giáo Tinh Uy chi dao  cong tác thông tin tuyOn truyn, nâng 
cao thn that, )2 that cUa ngithi dan v phOng ch6ng djch beth  Covid -19 d& 
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T/L BAN TIIUt1NG VU 
çak VAN PHONG 

Ncci nhân:  
- Các d/c UVBTVTU (b/c), 
- Nlhu kg, 
- UBND tinh, 
- Các s&, ban, ngành, doãn the, 
- Các huyn, thãnh Uy, DUTT, 
- CPVP,CVTH, 
-LuuVT. 

(TH2- b) 

nhân dan thtic hin, yen tam, không hoang mang tri.rOc din bin djch bnh trong 

tInh hInh m&i. 

7. Ban can sv dãng UBND tinh báo cáo hang ngáy tInh hinh, cong tác phông, 

chtng dich  covid-19 trên dja bàn tinh, d xut vdi Ban Thirông vi Tinh Uy vic 

lânh do, chi dao  kp thai, hiêu qua.!. 
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