
TINH UY VINH PHLTC DANG CQNG SAN VI1T NAM 
* 

So 2040-TB/TU J/Tnh PInc, ngây 19 tháng 02 ,am 2020 

THÔNG BAO 
Y KIlN CUA BAN TI-IU'CNG VI) TINH UY 
Vé tiêp ti)c quyêt 1it, chü ding trong cong tác 

phông, chOng dlch  bnh Covid-19 

Ngày 19-02-2020, Ban Thi.rng vii Tinh fiy hgp, nghe Ban can sir dãng UBND 

tinh, các Doàn kiêrn tra cüa Tmnh üy báo cáo tInh hmnh, kêt qua cong tác phông, 

chng djch bnh Covid-19 trên dja bàn tinh (Báo cáo so 36/BC-UBND ngày 18-02-

2020 cüa UBND tinh; các báo cáo cüa 04 doàn kiêm tra); sau khi thão luân, Ban 

Thiiông vi Tinh üy thông nht nhis sau: 

Ngay sau chi do cia Ban Bi thu Trung irang Dãng, Thu tung ChInh phü, Ban 

This&ng vii Tinh uy dã kjp thôi có các nghj quyt d lãnh do, chi dao, vó,i các bitn 

pháp dñng, triing, bài bàii, dáp t'rng vói yêu cãu cüa tinh hInh, din biên thrc t djch 

bnh trén dja bàn tinh. Phisang pháp lânh do cüa Ban Thuàng vli rt quyt 1it, 

khân truang, barn sat tInh hInh thirc t, kt hcip cht chë giia các bin pháp hành 

chInh vói cong tác dan van, tuyên truyn, vn dng; huy dng các 1irc lucyng, cá he 

thng chInh trj vào cuc vói tinh th.n khn trllang nht, trách nhirn cao nhãt; chu.n 

bj dày di các diêu kin ye co sa vat cht, trang thit bi y t, thuc, báo h, nhân 

1irc. . . .c.n thit cho cong tác phông chng djch; kjp thi ban hành chInh sách h trci 

cho ngtthi dan xã San Lôi và các truông h9p thirc hin cách ly y t tp trung; Co 

phuong an sn sang irng phó vi rnrc d djch lay Ian cao han. Cong tác thông tin, 

tuyên truyn ccv bàn dA thirc hin tht, gop phn nâng cao n1i.n thirc cho nhãn dan v 
tác hi cüa dch bnh, trách nhirn trong cOng tác phOng, chông dch bnh, không 

chCi quan nhung cüng không hoang mang, khOng ánh hu'O'ng den tijt tir an toàn xã 

hi. Ban Thirng vi Tinh üy cung dã thành Ip 04 Doãn kiêrn tra cong tác lânh do, 

to chirc thirc hin cüa cap üy, chInh quyCn các cap; các dông chi Thuông truc TInh 

üy da thuèng xuyên den tn ccv sO d tr1rc tip chi dao,  kiêrn tra cong tác phOng, 

chông djch. 

Tuy nhiên, day là sir vic xày ra lan du trên da bàn tinh \'a cüa Ca nuOc, nên 

cOng tác phOng, chông djch ban du con rnt s han  ch và dã du9c Ban Thu'àng vii, 

Ban Chi dao  cüa tinh chi dao  chân chinh, khãc phiic klp  thô. 

VOi nhüng c gang, n Iirc nói ti-en, cong tác phông, chông djch bnh Covid- 19 

trCn dja bàn tinh dã dat  duc kCt qua rt tIch crc, dugc B Y tC, ChInh phu dánh giá 



cao; h,u ht các bnh nhãn cüa tinh dixçc phát hin, diu trj kjp th6i vâ dà kliói 
bnh, t1r ngày 13-2-2020 dn nay chua phát hin them tnràng hçip mc bnh mài; 

nhân dan yen tam, tin ti.râng vào cong tác lãnh do, chi do cüa tinh. Thai gian tói, 

Ban Thixô'ng vi Tinh üy xác djnh quan dim chi dao  là "tié'p ryc chi dç5ng, quyêt 

liét, khóng chü quail, khóng ict là, khóng ductc trIsng xuông ", tp trung thirc hin tot 

cOng tác giám sat, phát hin kjp thôi các tnthng hçp nghi ng d có bin pháp xü I 

theo dung huàng dn cüa B Y t. 

Ban Thisàng vi Tinh üy yOu cu các cAp üy, chInh quyn, các to chirc doàn the 

tip tic thirc hin nghiOrn, day dü các ni dung chi d?o  cüa Ban BI thix, ChInh phü, 

cüa Ban Thuàng vi1 Tinh üy tai  các Thông báo s 2032-TB/TU ngày 10-02-2020, so 

2033 -TB/TU ngày 12-02-2020 và mt s ni dung sau: 

1. Ban Chi dao  phông, chng djch cüa tinh: 

- Tip t1ic tang cixông trirc tip kim tra vic thirc hin k hoch, phi.rang an 

phông, chng djch cüa các c quan, dja phiiang; vic thirc hin nhirn v11 hang ngày 

cüa các lrc krcxng, d.c bit di vói 1?c  1uçing y t và cüa cAp xL (Riêng các &ng chI 

trong Thw&ng tryc Tinh y  sê luán phiên hang ngày kim tra d($t udt tgi n'z(5t so' don 

vj, djaphuv'ng). 

- Rà soát, dam bâo cung cAp d.y dü, kjp thai các 4t tu, trang thit b y t, bâo 

h cAn thit cho cong tác phông, chng djch cüa các co quan, dja phi.rcrng. 

- Chi dao  chuAn bj các diu kin cüa khu cách ly y t tp trung d sn sang tip 

nh.n cac cong dan là ngui VTnh Phüc tIr Trung Quc trâ ye. 

- Chi) dng chi dao  giái quyt t& vic xr l rác thai sinh hot tai  xä Son Lôi, 
các khu each ly y t tp trung, các co si khám chtia bnh hin dang diu trj cho 

ngisài mAc bnh, nghi ngä mAc bnh. 

2. Giao Uy ban M.t trn TO quc Vit Nam tinh là dAu mi t chüc tiCp nhn 

hang vin trq tü các t chrc, cá nhân; phM hcip vâi S& Y t d có phrong an phän bO 
kjp thôi, phü hçp cho các dja phuong, don vj. 

3. Giao Ban TuyOn giáo Tinh üy: 

- Dng chI Tru&ng Ban Tuyên giáo Tinh üy (khong üy quyn cho cAp phó) là 
ngthi phát ngôn cüa tinh v các vAn d lien quan dn cOng tác phông, chng dch 

bênh Covid-19 trOn dia bàn tinh. 

- TuyOn truyn sâu, rtng v cong tác lãnh dto, chi dao,  kt qua dt thrgc; khAng 
djnh quyt tam cüa các cap üy, chInh quyCn, h thng chInh tr trong cOng tác 

phông, chng djch d cüng cO lông tin cüa nhân dan, üng h, tir giác thirc hin CC 
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chü tnroi-ig, bin pháp cüa tinh; kp thai phãn ánh nhüng g.xoTig ng.thi tot, vic tot 
trong cong tác phông, chtng djch bnh. 

- Barn sat tInh hlnh thông tin trén báo chI, mng xã hci; Báo cáo, d ngh Ban 

Tuyên giáo Trung .rong d ch.n chinh mt s co quan báo chI phãn ánh, dãng tâi 

thông tin ch.ra dung, chua phü hcTp dã gay tác dng không tIch circ dn tarn l, tInh 

cam cüa ngi.thi dan, gay kho khan cho cong tác phông, chéng djch bnh và d bj các 
th lrc thu djch lçri dung xuyên tac,  chng phá. 

- Lam vic vài Dài Truyn hInh Vit Nam & truyn thông cho tinh v tInh 
hInh, kt qua cong tác lãnh do, chi dao trong phông, chng djch ti tinh; v& ho.t 

dng san xu.t, kinh doanh trong th&i gian qua cüa tinh. 

4. Giao Ban can sir dâng UBND tinh: 

- ChI do xãy drng phixang an l'rng phó vâi djch bnh & cp d cao han, báo 
CáO Thii?rng trrc Tinh üy dé luOn chü dng, sn sang cho mci tinh hung. 

- Co kin vâi Chinh phU, B Y t có phuong an giãi quyt phü hçp, hn ch 
th.p nht ânh hix&ng dn ngun nhãn 1rc cUa các doanh nghip, nht là doanh 
nghip trên dja bàn các xâ có ngu&i mc bnh Covid-19. 

5. Dng thai v&i cong tác phông, chOng dch bnh Covid-19, các cp üy, chInh 
quyn tip tc tp trung lAnh do, chi dao phát trin san xut, nht là phèng, chéing 
djch bnh gia süc, gia cam; các ho.t dng djch vi, du ljch; tháo g khó khan cho san 
xut cong nghip, nh.t là tInh trng thiu ht v lao dng hin nay; lãnh dao,  t chirc 
t& Di hi thi dua yêu nu&c các cp, Dai hi Dâng b các cp theo k hoch. 

Ban Thii&ng vi Tinh üy yêu cAu các cp üy, chinh quyn, các ca quan, dan vj 
thrc hin t& các ni dung dã chi dao.I. 

Nainhãn:  
- Các dông chi UVBTVTU (b/c), 
- BCSD UBND tinh, 
- Dãng doàn MTTQ tinh, 
- Các so, ban, ngành, các doàn th; 
- Các huyn, thành üy; 
- CPVP,CVTH, 
-LiruVT. 

T/L BAN THIJ1NG VU 
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