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TIIONG BAO 
Y KIEN CUA BAN THUONG VT) TINH UY 

v tlurc hin cong tác phông, chng dch bnh do 
chUng mri vi rat côrôna (nCoV) gay ra 

   

Ngày 10-02-2020, Ban Thu'mg vii Tinh üy h9p nghe Ban can si,r dàng UBND tinh 

báo cáo tInh hInh cong tác phông chng và dáp rng v&i djch bnh viêm dt.thng ho hp 

cp do chüng rnài cüa vi rat Corona gay ra trén dja bàn tinh 'Báo cáo so' 25/BC-UBND 

ngày 9-2-2020 cia UBND tinh,) và chü truang thirc hin mt so ni dung cap bach phiic 

vi cOng tác phông, chng djch (7 trInh so 2 7a - TTr/BCS ngày 09-02-2020 cia Ban 

can sDOng UBND tin/i,); sau khi thào 1un, Ban Thuing vii cO kin nhu sau: 

I. TInh hInh, hu'óng chi do: 

Thô gian qua, Thuô'ng tr1rc, Ban Thu'ông vi Tinh üy dã tp trung cao d, kjp 

thai, chü dông, quyt 1it lành dao  cOng tác phông, chng dch nCoV trên dja bàn 

tinh vi nhiu cha truclng, giái pháp ci th. Các cp, các ngành, câ h thông chmnh trj 

và nhân dan dã vào cuc vvi quyt tam cao, thrc hin nhiêu bin pháp phông, chông 

djch. Tuy nhiên, qua kim tra thirc t cho thây vic to chirc thirc hin các chü truang, 

giái pháp dã dira ra, nht là & các dja phuang, các doanh nghip con lung ting, chu'a 

triêt d (nht là vic t chirc giám sat, cách ly, theo dOi y tê các tri.rng hqp tiêp xic 

gân tai  nai &). S hrçng ca nghi ng& rnc bnh và s di tuçYng tiêp xic gân vói ca 

rnc bnh trên dja bàn tinh tip tiic gia tang; yêu cAu phOng, chng djch phái rt cp 

bach. Phài lam kiên quyt, quy&t tarn khOng d djch Ian rng, khoanh yang d.p djch 

bang duqc trong thOi gian sam nht; xác djnh rO dja bàn trçng diem là xã San Lôi, 

các xã dã có nguO'i bj mac bnh nCoV, các Khu cOng nghip trCn da bàn tinh. 

Yêu câu Ban Chi dao  phOng, chông djch nCoV cUa tinh, các ngành, các dng 

chI BI thu, Chü tich các cp phâi rà soát, khc phiic ngay nhthig han  ch trong cOng 

tác phOng, chng djch trong th&i gian qua. Trin khai thirc hin kjp th&i, dy dii, 

nghiêm tác các chi dao  cüa Ban BI thu, ChInh phu, các Bô Y t, cüa Ban Thu'&ng vçi 

Tinh üy vOi trách nhim cao nht, chü dng nht, quy& tam cao nhAt. Trong do dc 

bit chu tr9ng cOng tác t chirc diu tra, thng kê các dôi tuçmg can giám sat; t 

chirc thirc hin giám sat, cách ly, theo dOi y t nghiêm ng.t, cht ch, dung quy djnh; 

dc bit quan tam vic theo dôi, chàm soc y t di vOi nglx&i cao tuOi, trê em, ngu&i 



có bnh nan; cong tác tp huân ye chuyCn môn; tuyCn truyn sãu rng v tác hi, 

each nhn bi& dAu hiu, phông, chng bnh djch den rni ngui dan. Lãnh dao  các 

cap üy, chInh quyn, ngành y t phãi trirc 24/24 gRi, chü dng barn sat din bin tInh 

hInh dich bnh d có các phuang an üng phó kjp thai. Thirc hin nghiêm các bin 

pháp phOng, chng djch theo diing chi do, hithng dn cüa B Y t. 

Các Doàn kim tra thành 1p theo QuyCt dnh sO 183 1 -QDII'U ngày 07-02-

2020 cüa Ban Thuông vii Tinh üy tang cung cong tác kirn tra tr1rc tip dt xut, 

kiên quyt xr l nghiêm các t chirc, cá nhân, nht là ngwYi thrng du các CG quan, 

dan vi la là, thiu trách nhim trong qua trInh thirc hiên nhiêm vu. 

II. ye mt s d ngh cüa Ban can sy' dãng UBND tinh ti To trInh so 27a-

TTr/BCS ngày 09-02-2020: 

D dáp ng yCu cAu cOng tác phông, chng djch dang rt d.p bach hin nay, 

Ban ThiRing vi,1 Tinh Ciy dng ye mt chü tru'ollg thirc hin rnt so ni dung theo 

d nghj cüa Ban can sir dáng UBND tinh: 

1. Thrc hiên dr an kh.n cp Bnh vin dä chiên trên Ca s trung ding, cái tao, 

sIra chUa Trung Trung cp Van hóa ngh thut (cCi) d thi:rc hin vic khám, sang 

bc, diu trj, each by các trithng hap nghi nhim, có the nhirn nCoV. 

2. Thrc hin dr an khân cp Cài tao, sCra chüa phOng khárn da khoa Quang FIà, 

huyn Binh Xuyên dé tip nhn, diêu trj, each ly cho các truOng hap rnc bnh 

nCoV, nghi nhim nCoV trên dja bàn huyn BInh Xuyên. 

3. Thirc hin dir an khân cp du tu, mua sm các trang thit bj, thuc, vt tu y 

té, hóa chit, sinh phm, trang phiic bão h và chông nhirn khun d dáp irng yCu 

cu cOng tác phOng, chng djch bnh trên dja bàn tinh. 

4. Tnrng diing Trthng quân sir tinh lam khu each ly tp trung, theo dOi y té các 

di tu'çing tiép xüc gân vâi ngu'&i bnh. 

Ban can s1r dàng UBND tinh có trách nhim chi do thirc hin chü truang nói 

trên kjp thai, chat chë, dung quy djnh pháp luât, không d xãy ra vic lqi diing yCu 

c.0 phông, chng djch dC gay that thoát, lang phi ngan sách. 

III. Ban ThtrO'ng vy Tinh üy phân cong mt s nhim vy cy the trong cOng 

tác phông, chng dlch  cho các dIng chI Uy viên Ban Thu'O'ng vy Tinh üy: 

1. Dóng chI BI thzc Tinh zy: Trixc tiCp chi d?o,  diêu hành chung các c.p üy, chInh 

quyn, h th6ng chInh trj thrc hin cOng tác phông, chng djch trên dja bàn tinh. 
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2. Dng chI Phó BI thu' Thuàng tryc, Chi tjch HDND tinh: Thay rnt Ban Thu?rng 

vi Tinh üy nm tInh hInh hang ngày, các thông tin dt xut và chi do các c quan thirc 

hin. Trrc tiêp chi do các c.p, các ngành, các cci quan chirc nãng, các cci quan trong h 

thng chInh trj, cá nhân các dng chI lãnh do, can b, cong chüc duçic phân cong 

phông chng djch trén dja bàn tinh. ChI dao  Dãng doàn HDND tinh xem xét, ban hành 

các Nghj quyêt theo thrn quyên ye các ni dung lien quan phiic v11 cong tác phông, 

chng djch trên dja bàn tinh. 

3. Dng chI Phó BI thu, Chü tich UBNJ) tinh: Là Tri.ràng Ban Chi do phông, 

chng djch cüa tinh; chju trách nhim trirc tip chi d.o, diu hành UBND tInh, h thng 

các ci quan chInh quyn thirc hin cong tác phông, chng dch trCn dja bàn tinh. 

4. Dáng chI Lê Duy Thânh, Uy viên Ban Thu'&ng vy, Phó Chu tjch Thu'&ng tryr 

UBND tinh: Chju trách nhim truóc Ban Thuing vi thrc hin nhim v11 diu hành 

tt câ các linh virc quân l nhà rnric thuc th.rn quyn cüa UBND tinh, Chü tjch 

UBND tinh trong th?ii gian dng chI ChU tjch UBND tinh di cOng tác vng và linh 

vrc throc phân cong phii trách, tr1rc tip chi d?o  vic phông, chng djch nht là tai 

huyn BInh Xuyên và ti các khu cong nghip trên dja bàn tinh. 

5. Dcng chI Vu Vit Van, Uy viên Ban 77nt&ng vy, Phó Chz tjch UBND tinh, 

Phó Trir&ng ban Thtcàng tryc Ban Chi d?o:  Chu trách nhim tru'âc Ban Thu&ng v11 

v chi dao  hot dng cüa Ban Chi dao, các cci quan chuyCn mon trong phông, cMng 

djch bnh; là ngithi phát ngôn cüa UBND tinh, báo cáo vic phông chng djch bnh 

vii các cci quan Trung uong và các cci quan truyn thông. 

6. Dng chI Bid fluy r/inh, Uy viên Ban Thzthng vy, Truthig Ban Tuyén giáo 

Tin/i ay: Chlu  trách nhim truó'c Ban Thuèng vii v chi do các c.p, các ngành, các 

cci quan truyên thOng, các cci quan trong h thông chInh trj trong thông tin, tuyCn 

truyen ye cOng tác phông, chng djch bnh nCoV; là ngirè'i phát ngôn cüa Tinh y. 

7. D&ig chI Nguyen Ba Huy, Uy viên Ban Thuông vy, lru&ng Ban Dan vn 

Ti'nh iy và dng chj Nguyen Tua1n Khanh, Uy viên Ban Thuàng vu, Chth tich 

UBMTTQ tinh: Chju trách nhim tmc Ban Thithng vi:1 ye lãnh dao, chi dao  các cci 

quan trong vic yân dng nhân dan, các t chi.rc doàn th chip hành chü tru'ang, các 

bin pháp cüa tinh, giám sat các t chirc, cá nhân thrc hin các nhim yu, các quy 

djnh trong cong tác phông, ching djch bnh. 

8. Dóng chI I-là Quang Tién, Uy vién Ban Thuông vy, Trud'ng Ban Nç5i chInh và 

ddng chI Nguyen Trung Hãi, (Jy viên Ban Thu&ng vy, Chi. nhim (Jy ban kim ira 

Tinh üy: Chu trách nhirn truàc Ban Thuèng vii trong kiCm tra vic thrc hin 
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T/L BAN T1HJ'NG VIJ 
VAN PHONG 

nhirn v cüa các cp üy và ngi.thi dirng du c.p üy, can b, dàng viên trong thirc 

hin nhirn v1i phông chng dch bnh. 

9. Dcing chI Hoàng Van Toàn, Uy viên Ban Thw&ng vy, Trw&ng Ban Ta chc 

TInh iy: Chlu  trách nhirn tru&c Ban ThiRng vii v vic darn bão quyn lçii, ch d) 

di v&i can b, dàng viên, hrc krçmg tham gia trong phông, chng djch bnh. 

10. J*ng chI Dinh NgQC Khoa, Uy viên Ban Thu'àng vy, Giám dó'c Cong an 

tinh: Chju trách nhim trurc Ban Thithng vi trong vic darn bào an ninh trt tr trên 

dja bàn tinh, nhât là tai  các c sâ khárn và diêu trj bnh, các vüng có dich, vüng bj 

cách ly; chi dao  hrc lung ngành quân 1 ch.t ch, giárn sat, cách ly ngui nu'Oc 

ngoài trên dja bàn tinh dã a, di qua vüng djch theo quy djnh; huy dng di ngü y 

trong ngành tham gia cüng phông, chng dch bnh. 

11. Dcng chj Nguyen The' Hái, Uy viên Ban Thuàng vy, Clii' huy trit&ng Bç5 Chi 

huy quán st tinh: Chju trách nhirn tnthc Ban Thu'ng vi v vic huy dng 1irc 

Iung quân sr, quân y trong vic phông, chng djch bnh; dam bâo an toàn, các diu 

kin cci s& vt cht noi theo dôi, giám sat each ly tp trung ngu?Yi tiêp xllc gân vOi 

ngi.rai bi nhirn bnh hoat dng hiu qua. 

12. Các dông chI Uy viên I3an Thuàng vii phy trách các da bàn, tham gia các 

Doàn kirn tra cong tác phông, chng djch bnh thu&ng xuyên dOn dc, chi do, 

kim tra vic phông, chng djch bnh ti dja phucmg dixgc phân cOng. 

Các dng chI di.rgc phân cOng nhirn vy thithng xuyên báo cáo tInh hmnh, các 

tInh hung phát sinh vci dng chI Phó BI thu Thuông tr1rc i'mnh üy, Chü tjch IIDND 

tinh./. 

Ncyi nhân:  
- Các dông chI UVBTVTU (b/c), 
- BCSD UBND tinh, Dãng doàn HDND tinh; 
- Các si, ban, ngành; 
- Các huyn, thành Uy; 
- CPVP.CVTH, 
-LixuVT. 

(TH2) 
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