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THÔNG BAO 
MEN CIJA BAN THU'ONG VIJ TINH u 

V chü trirong thrc hiên mt s bin pháp cp bach phông, chông 
dch bnh do chting mó'i vi rut côrôna (nCoV) gy ra trên dla  bàn tInh 

Ngày 12-02-2020, Ban Thu?ng vii Tinh üy hçp nghe Ban can sr dâng UBND 

tinh báo cáo tInh hInh cong tác phóng, chng djch bnh viêrn du&ng ho hp c.p do 
chüng mói cüa vi rt1t Corona gay ra và d nghj thrc hin mt s bin pháp khn cp 

d phông, chng djch trên dja bàn tinh (7'& trInh s 28 - 77'r/BCS ngày 11-02-2020 

cia Ban can s-Dáng UBND tinh,). Can cr Lut phông, chng bnh truyn nhirn và 

các quy djnh pháp lut lien quan, các chi dao  cüa Trung ilong, tInh hInh thirc t djch 

bnh trên dja bàn tinh và d nghj cüa Ban can si dâng UBND tinh; sau khi thão lun, 

Ban Thtrng vii Tinh üy thông nhât nhu sau sau: 

1. Dng j v c/ia Irwong thyc hin bin p/iáp 41p ch61 phong töa, cách ly tii 

các k/,u vtc có djch và nguy cc lay Ian vüng dch trên a7a bàn xã Son Lôi, huyn 

BIn/i Xuyên: 

Tru&c mat thirc hin tong 20 ngày, kê tir ngày 13-02-2020, dê thirc hin cht 

throng nói trén: 

- Giao Ban can sy dáng UBND tinh. Hoàn thin các thU tic pháp 1, có k 

hoch chi tit, phãn cong trách nhim ci th, c ch chi huy dê to chüc thc hin theo 

huóng thành 1p 08 trtrn ki&n soát 24h124h. Lirc h.rçing là Cong an, quân di, y t 

lam nông c&, cUng tham gia Co di din chInh quyn cUa dja phixong d& kim soát 

cht chë; chi do vic cung rng krong thc, thrc phm, các thu yu ph.rn khác dáp 

Ung thu cu thit yu tht cUa nhãn dan trong th?ii gian thrc hin phong tOa, each ly; 

chi dao  ngành y t và UBND huyn bInh Xuyên thirc hin vic cung c.p các 4t tiry 

t& trang phc báo h chng lay nhim, khu trang. .. .cho nhãn dan và các hrc ltrçing 

lam thim v11 phong tOa, each ly, phOng, chng djch và các vic c&n thit khác dam 
bâo vic thirc hin chU tn.rong nói trên. 



- Giao Ban Quán l5 các Khu cong nghip chi trI, plii licp vó'i Lien doàn lao 

dç5ng tinh: Lam vic, v.n dng các doanh nghip, cong nhân là ngithi xa Son LOi 

hoc thuê nhà trç ti xã Son Lôi, ngi.thi nuâc ngoài thuê nhà a trên dja bàn xã San 

LOi nghi vic d thrc hin vic cách ly tai  ncii a. 

- Ban Dan vn Tinh iy, Dáng doàn Mt trán Ta qác Vit Narn tinh. Chi do 

các t chirc doàn th các cp, huyn iy Bmnh Xuyên thirc hin t& cOng tác tuyên 

truyn, 4n dng than dan, nht là nhân dan xã Son Lôi nhn thüc rö sir can thiêt cüa 

bin pháp phong töa, each ly phiic vi cong tác phàng, chng djch d ding thun, üng 

h, ti,r giác thirc hin. 

- Ban Thu'ông vy huyn iy BInh Xuyên: Quán trit, trin khai lath dao  can b, 

dãng viên cüa dja phi.rang, nMt là can b, dâng viên, nhân dan xã Son Lôi dng 

thu.n, üng h, nghiêm tác t chirc thirc hin chi truung nói trên. 

2. V h3 tr9 Bong v chi truang h trq tin an: 

- Cho ngixai thi.r&ng trñ, tm tth ti xA San Lôi trong thai gian thrc hin vic 

phong tOa, cách ly; 

- Nguôi thrc hin cách ly, theo dôi y t tai CC ca sâ y t& khu each ly tp trung; 

- Ng.reii than-i gia trrc ti các ch& d kim soát th1rc hin vic each ly tai  xA Son 

LOi 

Ban can sir dàng UBND tinh chI dao  UBND tinh trInh Hi dng nhân dan tinh 

xern xét, quyt djnh theo thm quyn ti K' hçp bt thu&ng. 

3. Mt sa ,i3i dung khdc: 

3.1- Dng v chU truang cho hçc sinh eác cp h9c trên dja bàn tinh tip tVc 

nghi' hoc dn h& ngày 22-02-2020; S& Giáo dic và Dào to có phuong an h9c bii dé 

darn báo chuong trInh h9c theo quy djnh; 

3.2- Bang chü tnrong dé UBND tinh 4n dng các doanh nghip, các nhà tài 

trq may, h trq tinh kh.0 trang phiic vçi cOng tác phông, chng djch irén dja bàn tinh; 

3.3- Dng chü tnrang huy dng hrc Iucing y t cüa tuyn tinh, các bnh vin 

trung irong trên dja bàn tinh, các beth vin cüa trung uong dê h trçi cho các xã trên 
dia bàn huyn BInh Xuyên ( mi xa b trI 05 dng chI tang cirang); 

3.4- Giao S& Y té chi d.o Bnh vin Ba khoa tinh thrc hin khárn cho cong 

th, ngu&i nuâc ngoài khi dA kt thic thai gian each ly, theo döi y t theo quy djnh 

d xác nhn dü diu kin di lam bInh thuàng. 



T/L BAN THUNG V 
VAN PHONG 

3.5- Giao Ban Tuyên giáo Tinhüy chi1 trI hçp báo d djnh hr&ng cong tác thông 
tin, truyn thông trong cong tác phông, chng djch nCoV; phãn ánh trung thirc, chInh 
xác tInh hInh; khng djnh quyt tam cüa các cp iy, chInh quyn, h thng chInh trj 
trong cong tác phông, chng djch d nhãn dn tin tuOng, üng h, tr giác thirc hin 
các chü tnrong, bin pháp cüa tinh, bmnh tTnh, không hoang mang, không phàn rng 
tiêu crc; kjp thôi phán bác nhing thông tin phân ánh sal 1ch, không chInh xác, 
xuyen tc tInh hInh, gay dis 1un xu; c vu, dng viên các cAp, các ngãnh, dãng viên, 

can b, chin si và nhân dan n hrc, c gAng khAc phic khó khAn, doàn kt, quy& thm 
chin thAng trong dAu tranh phông, ching djch bnh./. 

Ni nhân:  
- Các d6ng chI UVBTVTU (b/c), 
- BCSD UBND tinh, Dãng doàn HDND tinh, 
Dãng Doàn MTTQ tinh; 
- Các sâ, ban. ngành; 
- Các huyn, thành üy; 
- CPVP,CVTH, 
-LiruVl. 

(TH2- 25b) 

Tran Quôc Huy 
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