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TiNH UY VTNH PHUC
*
so 2O-cv/Tu
V/v tang czthng cong tác phông,
chng djch Covid-19

PANG CONG SAN VIT NAM
VTnh Phic,ngày 4 tháng 01 nám 2021

KInh güi. - Ban Chi d?o phông, chOng djch bnh Covid-19 tinh,
- Các ban dáng, ban can sir dãng, dãng doãn, clang Uy trIc
thuOc Tinh üy,
- Cáchuynüy,thànhUy,
- Mt tran TO quOc và các tO chi.rc chInh trj - xA hi tinh.
Thirc hin Din ngày 05/02/2021 cUa Thu&ng trrc Ban BI Thtr và Chi thi sO
01/CT-TTg ngày 05/01/2021 cUa Thu tuàng ChInh phü v tang cung cong tác phông,
chOng djch Covd-19. D chU dng trong cong tác phông, chOng djch bnh trén dja bàn
tinh, chu.n bj diu kin tOt nh&t tO chi'rc thành cong E)ai hOi Dãng toàn quOc 1&n thu XIII
và don Tt Nguyen clan Tan Siru an toàn, Ban Thuing vi Tinh üy yêu cu Ban Chi dao
phông, chOng djch bnh Covid- 19 tinh, các ban Dãng, Dãng doàn, ban can sij Dãng và
Dáng Uy trrc thuc Tinhüy, Mt trn TO quOc và các tO chüc chInh trj - xâ hi tinh và
các huyn üy, thàrth Uy, d cao tinh th.n cãnh giác, không dtrçic la là, chü quan, tp trung
lành do, chi dao va triOn khai th%rc hin mt sO thim v tr9ng tam sau:
1.Tip tçic quán trit và trin khai thirc hin nghiêm tue các van bàn chi dao cüa
Ban BI thr, Thu tuâng Chmnh phil, Ban Chi do QuOc gia phàng, chOng djch Covid -19
và Hi.ràng dn cüa B Y th; các van bàn chi do cila Ban Thràng vti Tinh uy, Uy ban
nhãn dan tinh v tang cl.rng cong tác phông, chOng djch Covid-19 trong tInh hinh mài.
NguOi dung du cp üy, chInh quyn dja phuang trrc tip chi do thirc hin cong
tác phông, chOng djch t?i dja phucmg, chju trách nhim tnróc Ban Thu&ng viii TinhUy
v các hot dng phông, chOng djch trên dja bàn.
2. Tang ci.thng cong tác quãn 1 dja bàn, quãn 1 cu tr(i, thuàng xuyên kim tra
các co sâ lixu ti-il, các khu wc, dja dim tp trung dông ngui, nht là nhctng noi có
nhiu ngirii nuàc ngoài cix tril, lam vic; kiên quy& khOng d xãy ra tmnh trng nhp
cãnh trái phép; kjp thi phát hin, xCr l nghiêm nhng trung hcip vi ph?m. Rà soát li
vic chuAn bj các dja dim each ly tp trung và each ly ti nhà dam bão dung quy djnh.
Dam báo cao nht toàn b h thOng y t dir phông, y t diu tn sn sang các
phuong an; thirc hin tOt cOng tác phông, chOng djch & các cci si khám, cha bnh;
chun bj dy dü phi.rcng tin, diing ciii, sinh phm xét nghim, thuOc men cho tInh
huOng dlch bnh lay lan trong cong dOng trên dla bàn. Quyt tam gi vtng nhung thành

qua quan trçng trong phông, chng djch Covid- 19 dâ dat &rqc trong than gian qua,
cao cãnh giác, không d büng phát hoc xãy ra lay nhim trong cong dng tai dja
phucing. Giám sat chat ch tInh hInh djch bnh, kjp thai phát hin, khoanh vüng, xir 1
trit d ngay khi phát hin; thirc hin nghiêm tüc phucing châm "bn ti ch "trong
cong tác phóng chng djch.
Han ch t6 chirc các sr kin dông nguani, các 1 hi; trin khai thc hin nghiêm
các bin pháp phông, chng djch bnh Covid- 19 trong dip T& Nguyen dan Tan Sthi và
müa L hi Xuán näm 2021; có giãi pháp phông, chng djch di vài các khu vui chcii
tp trung dông ngu?i, hoat dng bn pháo hoa,. . quãn 1 chtt chë các khu vrc chçi,
siêu thj, trung tam thuong mai, các quán bar, karaoke, vU tru&ng; thirc hin vic kim
tra va xir pht các truông hçp không deo khu trang theo quy djnh. Ngành giáo diic
dam bào thrc hin quy dinh phàng, chng dlch trong trll&ng h9c và yêu cu hc sinh
deo khu trang dAy dü khi dn truanng.
3. Giao Ban Dan vn Tinh Uy, Mt trn T quc Vit Nam tinh và các t chrc
chInh trj - xa hi tinh tip tic ph bin, tuyen truyn nâng cao nhn thrc cüa nhãn dan
trong vic chü dng thirc hin các bin pháp phông, chng djch Covid-19; phát huy vai
trô, trách nhim cUa mi ngu&i dan trong cong tác bão v, nãng cao sirc khOe cüa ban
than và cong dng.
4. Giao Ban Tuyên giáo Tinh üy:
Phii hcip S& Thông tin và Truyn thông tp trung chi dao các c quan thông t&n,
báo chI trén dja bàn tinh cung cp thông tin kjp thani, chInh xác d ngui dan có ngtthi
than & nuóc ngoài chü dng vn dng ngixani than không nhp cãnh trái phép, chU dng
khai báo vài ca quan chi.'rc näng khi phát hin truanng hçp cãnh trái phép.
Chü tn, phi hcip vài các co quan, dcn vj lien quan nm tinh hInh trin khai thirc
hin, djnh k' hang tháng báo cáo kt qua cong tác phông, chng djch Covid- 19 trên
dja bàn tinh theo dung chi dao cüa Ban Thithng vi Tinh Ciy t?i Cong van s 162CV/TU, ngày 18/12/2020.

Noi than:
-NhtrkInhgri,
- Thu&ng tnrc Tinhüy,
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- CPVP, CVTH,
- Ltru VTIIJ.
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