
TNH Uc? VINH PHUC BANG CONG SAN VIT NAM 
* 

S 3A.-CV/TU 
V phông, chng bnh viêm dzt&ng 

ho hap cap do vi rat corona 
(nCoV) gay ra 

KInh gzi: - Ban can sir Dàng UBND tinh, 
- Các Huyn üy, Thành üy, Dãng üy trrc thuc, 
- Mt tn3n T quc và các t chüc chInh trj-xã hi tinh, 

- SâYt& 

Hin nay, trén dja bàn tinh Vinh Phüc dA xu.t hin mt s ca mc djch bnh 
viêm di.thng ho h.p cp do vi rut corona (nCoV). TInh hInh djch dang din bin 
phirc t.p, có khâ näng lan rng và büng phát rt cao, d thng cithng cong tác 
phông, chng djch; kim ch nguy ca büng phát djch trên dja bàn tinh, Ban 
Thtr&ng vi Tinh üy yêu cAu: 

1. Các cp üy dàng, chInh quyn, Mt trn To quc và các doàn th chInh trj-
xâ hi phâi xác djnh cong tác phông, chng djch là nhim vi trng tam, cp bach 
c.n t.p trung lânh dao,  chi do; chü dng thirc hin nghiêm COng van s 79-
CV/TW ngày 29/01/2020 cüa Ban BI thr Trung ucing Dàng và Chi thj 05/CT-TTg 
ngày 28/01/2020 cüa Thu tix&ng ChInh phU v phông, chng djch beth  viêm 

dithng ho hp cp do vi rut Co-ro-na gay ra. 

Kh.n tnrong thrc hin quyk 1it các bin pháp theo chi dao  cüa Trung ng; 
buy dng toãn h thong chInh tn, ltrc lixçing vu trang, toàn dan thirc hin các bin 
pháp phOng, chng djch bnh; kim soát, không d djch lay lan, báo dam phát trin 
kinh t, xâ hi, trt t'tr, an toãn xa hi, n djnh d&i sng nhân dan và t chüc dai  hi 

dàng b các cp thành cong. 

2. Ban can sir dãng UBND tinh chü dng, khân tnrcTng chi dao 

- UBND tinh, Cong an tinh, ngãnh y t và các cci quan lien quan n.m rO, thng 
kê cii th tInh hInh ngithi lao dng di h9c tip,  cOng tác tai  rnróc ngoài và ngu?i lao 
dng dn tir các v&ig Co djch bnh tai  Trung Quc trén dja bàn tinh; các cOng ty có 
dông cOng nhãn lao dng d cO bin pháp kim soát tInh hInh djch bnh. 

- Xây d%rng k hoach  phOng chng các cp d lay lan djch bnh theo phucing 
chain tai  ch dam bào chü dng rng phó hiu qua dch bnh; Trong tnr&ng hqp c.n 
thit, tam  dimg các boat dng tp trung dông nginM, các l hi, các hi ngh, hi 
thâo d tp trung (uu tiên cao nht) phOng, chng djch. 

T'Tnh Phic, ngày 31 tháng 1 näm 2020 



TIM BAN THLNG VJ 
PHO BI mill 

- Phi hcip ch.t chê vói cci quan Trung rang, tang cing cong tác giám sat, 
xác djnh các vng tr9ng dim, nhUng vüng có nguy co ma djch bnh có khà näng 
bmg phát và lay lan cao; chi do cac ca si diu ti-i thc hin vic t& các bin pháp 
phông, chng djch; phán tuyn diu trj, tang cu?ing nang 1rc trong chn doán, diu 
trj, hn ch thp nh.t các truông hçip t1r vong do mc djch bnh; kjp thii vic cung 
cp thông tin cho các ca quan báo chI, truy thông. 

- Yêu cu Ban can sir dãng UBND tinh thuing xuyên báo cáo tInh hinh, k& 
qua va d xuAt các bin pháp xir l v&i Thuông trirc Tinhüy. 

3. Các huyn, thành üy, dãng üy tnrc thuc và nguM dfrng du cp üy chiu 
trách nhim truâc Tinh üy và trrc tip chi dao  các Co quan lien quan hithng dn 
phông, chng djch viêm dixthig ho h.p cp tai dja phi.rang, don vj. 

CM do các cap, các ngành xây dirng k hoach; chu.n bi dy dü ca s vat  chit 

cho vic dr phàng, each ly, diu trj; chun bj d.y dü trang thit bj, thuc men y t, 
trang bj phông h cho nhãn dan; bâo dam dü kinh phi, nhãn 1irc cho Cong tác 
phông, chng djch theo phuang chain ti ch: Dir phông, cách ly, diu trj ti ch; 
co sâ vat  cht, trang thi& bj, thuc men, dimg c11 phông h theo yêu cu ti ch; 
kinh phI ti ch; nhãn hrc ti ch& 

4. Uy ban Mt tran  T quc tinh và các t chüc thành viên tuyên truyn dn 
doãn viên, hi viên chü dng phông, tránh dch bnh dam bâo an toàn sirc khOe 

dn các tng lop nhãn dan. 

5. Ban Tuyên giáo Tinh iiy chi dao  các co quan truyn thông cüa tinh tang 
dung l'irçmg, th?i luçing tuyên truyn v cong tác phông, chng djch bnh viêm 
dung ho hp cp do chüng mOi cüa vi tht corona gay ra b.ng nhiu hInh thüc d 
nguii dan nhn thirc dicing, dü v nguy co djch bnh; thuing xuyên cap nhat các 
thông tin v tInh hinh djch bnh trên Ca nithc. Kjp thii chi d.o các Ca quan chirc 
nng xü l nghiêm các vi phm v thông tin phông, chong djch bnh. 

Giao Ban Tuyên giáo Tinh üy chü trI phi hçp vài co quan lien quan theo dôi, 
dOn dic, nm tInh hInh trin khai thçrc hin báo cáo vói Ban Thuing vi Tinh u5'. 

Noi nhãn: 
-NlnrkInhgCri, 
- Ban Tuyên giáo Trung uong (b/c), 
- Thir&ng trtrc Tinh ui', 
- Ban Tuyên giáo Tinhüy, 
- Báo Vinh Phüc, Dài PT-TH tinh, 
Cng thông tin GTDTT, 
- CPVP, Cviii, 
-LuuVPTU. TrAn Van Vinh 
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