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2. Các Sở, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện, xã
- Tiếp tục đảm bảo kinh phí truyền thông tại cơ quan, đơn vị huyện, xã;
phụ cấp trực dịch và phụ cấp chống dịch của các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh là
Lãnh đạo UBND cấp huyện và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cấp huyện,
cấp xã và kinh phí khác phục vụ phòng chống dịch.
- Tiếp tục đảm bảo vật tư, hóa chất, thiết bị phục vụ các lực lượng của Sở,
ngành, UBND cấp huyện trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19
theo chức năng nhiệm vụ được giao để không trùng lắp với nhiệm vụ được
UBND tỉnh giao Sở Y tế tại mục 1 nêu trên, gồm: khẩu trang, máy đo thân nhiệt
nhanh, trang phục phòng chống dịch, các dụng cụ, phương tiện cần thiết khác.
- Các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đảm bảo kinh phí và phun hóa
chất khử khuẩn tại cơ quan, đơn vị mình (trừ một số cơ quanh tuyến tỉnh do Sở Y
tế đảm bảo ở mục 1 nêu trên); UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã sẵn sàng
đảm bảo hóa chất và phun khử khuẩn tại nơi tập trung đông người như chợ, bến
xe, nhà văn hóa…khi có chỉ đạo của UBND tỉnh và theo hướng dẫn chuyên môn
về cách phun khử khuẩn của cơ quan y tế.
- Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Đảm bảo đầy đủ vật tư y tế, thiết bị,
công cụ, dụng cụ, phương tiện cần thiết khác phục vụ các lực lượng tham gia
phòng chống dịch ở khu cách ly tập trung do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì
thực hiện theo các phương án, kế hoạch được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 của tỉnh duyệt.
- Đối với Sở Giao thông Vận tải: Chỉ đạo các bến xe, các đơn vị doanh
nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh đảm bảo nước sát khuẩn tay nhanh,
dự phòng cơ số khẩu trang cho hành khách không có khẩu trang đeo và thực hiện
các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế (Hành khách
chủ động trang bị khẩu trang và đeo khẩu trang).
2. Đối với các trường học
- Các trường Mầm non, tiểu học, THCS, Trung tâm Giáo dục thường
xuyên các huyện, thành phố: Giao UBND cấp huyện đảm bảo hậu cần cho học
sinh trong thời gian học tập tại trường như: máy đo thân nhiệt nhanh qua trán, xà
phòng bánh hoặc nước sát khuẩn tay nhanh và các dụng cụ, phương tiện cần thiết
khác phòng, chống dịch Covid-19.
- Các trường học THPT: giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Trường
tự đảm bảo hậu cần cho học sinh trong thời gian học tập tại trường như: máy đo
thân nhiệt nhanh qua trán, xà phòng bánh hoặc nước sát khuẩn tay nhanh và các
dụng cụ, phương tiện cần thiết khác phòng, chống dịch Covid-19.
- Các trường khối giáo dục nghề nghiệp: giao Sở Lao động Thương binh
và Xã hội chỉ đạo các trường tự đảm bảo hậu cần cho học sinh trong thời gian
học tập tại trường như: máy đo thân nhiệt nhanh qua trán, xà phòng bánh hoặc
nước sát khuẩn tay nhanh và các dụng cụ, phương tiện cần thiết khác phòng,
chống dịch Covid-19.
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* Riêng đối với khẩu trang cho học sinh các trường học: huy động các
nguồn tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và nguồn xã hội hóa.
4. Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo các Doanh nghiệp tự
đảm bảo: khẩu trang, xà phòng bánh hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh, máy
đo thân nhiệt nhanh, các dụng cụ, phương tiện cần thiết; hóa chất khử khuẩn và
phun khử khuẩn tại cơ quan mình theo hướng dẫn chuyên môn về cách phun của
cơ quan y tế.
5. Đối với việc mua sắm các vật tư, hóa chất, công cụ, dụng cụ và
phương tiện cần thiết phòng chống dịch bệnh Covid-19
Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể; UBND cấp huyện, cấp xã tiếp tục
thực hiện theo Văn bản số 760/UBND-KT3 ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh về
trình tự đầu tư, mua sắm thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, vật tư y tế, hóa chất,
vật tư để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virut Covid-19 là: đối với
gói thầu cần thực hiện ngay để phòng, chống dịch: thực hiện theo quy định tại
Điểm a khoản 1, Điều 22 Luật đấu thầu; Khoản 1 Điều 56 Nghị định số
63/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Khoản 1, Điều 17 Thông tư số 58/2016/TTBTC của Bộ Tài chính, trên cơ sở phù hợp với yêu cầu cấp bách để phòng, chống
dịch theo quy định của pháp luật hiện hành.
UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND cấp huyện nghiêm túc triển
khai thực hiện.
Nơi nhận:

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Như kính gửi;
- CV NCTH;
- Lưu: VT, VX1 (Tr
b).

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Văn Khước
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