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Dôc Ip - Tir do Hinh phüc
Thf'a Thiên Hu ngày 18 tháng 02 nám 2021

THÔNG BAO
Két Iun cUa Chü tich UBND tinh Phan Ng9c Th9 ti cuc h9p Ban Chi dio
phông, chng dcIi COVID-19 tinh ngày 17/02/202 1
Ngày 17 tháng 02 näm 2021, tai Van phông UBND tinh, dng chI Phan
Ng9c Th9 - Chü tjch UBND tinh - Truô'ng Ban Chi do COVID-19 tinh dâ chü
tn cuc h9p giao ban trirc tuyn trin khai cong tác phông, chng djch bnh
COVID-19 trên dja bàn tinh.
Tham di,r cuc h9p có các dng chI Phó Chü tjch UBND tinh: Nguyn Van
Phi.rong vâ dng chI Nguyn Thanh BInh; các Thành viên Ban Chi dao COVID19 tinh; Ban Chi dio COVID-19 các huyn, thj xã, thành ph Hu& Ban Chi dto
COVID-19 các xä, phuing, thj trn trên dja bàn và các co' quan, &m vi lien quan.
Sau khi nghe Länh do S Y t và các sâ, ban, ngành, dja phiicing báo cáo
tInh hInh trin khai cong tác phông, chng djch COVID-19 trén dja bàn tinh,
kin tham gia phát biu cüa các Thành viên Ban chi do COVID-19 tinh, các don
vi, dja phuong tham gia dir h9p, ChU tjch UBND tinh - Phan Ngçc Th9 - Tnthng
Ban Chi do COVID-19 tinh kêt 1un mt so ni dung sau:
1. TInh hinh djch bênh COVID-19 v.n dang din biôn phirc tp, nguy co lay
nhim djch bnh tr ben ngoài vào Thira Thiên Hue luôn tiêm an rat cao. VI 4y, yêu
cu Thi tru&ng các Co quan Trung uo'ng trén dja bàn tinh; các s, ban ngành, doàn
th cp tinh; Chü tjch UBND các huyn, thj xã và thành phô Hue, các 1irc luçmg tiêp
t1ic trin khai quyt 1it, nghiêrn ttic t chüc trin khai các van bàn chi dto cüa Ban
Chi dao Quc gia, B Y t, Ban Chi do phông, chng djch COVID-19 tinh v
trin khai các giãi pháp khn cp phông, chng djch COVID-19, tuyt di không
ducic chü quan 1' là trong phàng djch; duy trI thirc hin tat "5K", dc biét là bat
buc deo khu trang noi cong cong, không ti tp dông ngui, thrc hin nghiêm các
quy djnh v phông djch noi cOng S&, co quan, nhà may, xi nghip, co sâ san xuât
kinh doanh, dch vii..,
2. Chü tjch UBND các huyn, thj xã và thành pha Hu:
- Quán trit cii th ni dung chi do cüa Chü tjch UBND tinh tai Thông báo
sa 62/TB-UBND ngày 16/02/2021 v k& lu.n ti cuc h9p giao ban Ban Chi dao
phàng, chang djch COVID-19.
- Chi dio UBND các xã, phu?ng, thj trn drng t chirc các 1 hi tai dja
phuong, hn ch tai da các sir kiin ti tp dông nguèi, các hoat dng chiia c.p
thit... dam báo cong tác phàng djch, cii th:
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+ Di vói vic ti chirc tic cuâi, hôi, lien hoan, tic mirng... cüa ngi.rôi dan
phài dang k vi UBND cp xâ ci th th&i gian, s luqng, thành phn ngi1i tham
dr, không m?yi khách tir tinh khác dn dir..., darn bão các bin pháp phông chng
dich, UBND cp xa xern xét, quyt djnh vic cho phép t chirc phü hcip vâi tInh
hInh thrc t phông chng djch;
+ Di vâi t chirc dam tang, UBND cp xä tuyên truyn 4n dng, khuyên
khIch ngthi dan t chirc dan giãn, g9n nbc theo truyn thông, tránh tii tp dông
ngi.thi, dam bâo phông djch;
+ Yêu cu các nhà hang djch vii noi t chirc tic cuói, lien hoan... phái däng
k vOi UBND cAp xa trong viec t chüc và cam kt thirc hin các bin pháp phông,
chng djch ti co sâ kinh doanh.
- Chi do các xã, phii&ng, thj IrAn trin khai huOng dan, tp huAn cho cac T
phông, chng djch cong dng ti các Thôn, T dan ph& nhm phiic vii cho cong tác
rà soát, truy vt, giárn sat, tuyên truyn v.n dng ngthi dan trên dja bàn trong cong
tác phông chng djch.
- Phi hçip vâi các ngành lien quan khAn truang to chirc rà soát, närn so
h.rçng nhân viên, ngithi lao dng dang lam vic ti các dir an dang triên khai trên
dja bàn, d dam báo kjp thi cong tác tArn soát, xét nghim khi Co yêu cAu cüa
Ban Chi dao COVID-19 tinh.
- Tip tVc chi do các 1irc hxçng chüc nàng xü phtt nghiêm các dôi tuçing
không chAp hành nghiêm tüc quy djnh phông djch, dc bit là hành vi không deo
khAu trang nai cOng cong, khai báo y t không trung thrc... nhArn nâng cao thirc
phOng djch trong cong dng.
3. Sâ Y t - ca quan thuing trirc Ban Chi dao COVID-19 tinh:
- Tham muu UBND tinh, Ban Chi dao COVID-19 tinh trin khai Cong
van s 948/CV-BCD ngày 15/02/202 1 cüa Ban Chi do Quôc gia phOng, chông
djch COVID-19 v vic tIch crc rà soát, lAy mAu xét nghim, giám sat süc khóe
ngui v tir huyn CAm Giàng, Hài Duang.
- KhAn trucing phi hqp vth Ban Quán 1 Khu kinh t, cong nghip tinh dê
rà soát s luçing chuyên gia nrOc ngoài; nhân vien, ngthi lao dng... dang lam
vic tai các doanh nghip trong các khu cong nghip trâ 'ai lam vic tü các vüng
djch d tin hành tArn soát, xét nghim theo chi dao cüa Chü tjch UBND tinh ti
Thông báo s 62/TB-UBND ngày 16/02/2021.
4. Sâ Thông tin và Truyên thông:
- Chü trI, phi hçp vOi Cong an tinh, Si Du ljch tham mixu Uy ban nhân
dan tinh v thng nhAt quãn l, khai thác d lieu khách luu trO trên dja bàn tinh,
dam bâo trong cOng tác phOng, chng djch bnh.
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- Tip tiic nghiên ciru, d xut Ban Chi dao COVID-19 tinh ye các giài
pháp cong ngh d quán I, giám sat vic khai báo y th di vi các cong dan. dn
Thira Thiên Hut.
- Chü trI, phM hçip vâi Van phông UBND tinh tham muu Ban Chi dao
COVID-19 tinh ban hành Quy trInh c.p nhtt dt 1iu báo cáo kiêm soát ngui
vào tinh Thira Thiên Hu; báo cáo Ban Chi dto COVID-19 tinh xem xét, phê
duyt tru9c ngày 20/02/202 1.
- Tip tVc chi dao các cci quan thông t.n báo chI trên dja bàn tuyên truyên,
vn dng nguii dan cài d.t ph.n mm HueS và Ma QR d thun lçii trong vic
truy vt, giám sat phông chng djch bnh tai dja phucing.
5. Sà Giao thông V.n tái: Tip tiic chi do trin khai phuang an giám sat,
phOng, chng djch ti các Bn Xe, Ga Hu và các giãi pháp an toàn phông chng djch
COVID- 19; km vic quán 1 các phu'o'ng tin tü ving djch nhu Hãi Duo'ng, Quáng
Ninh... dn Thra Thiên Hug.
6. Cong an tinh chü trl, phi hcxp vi Si Thông tin và Truyn thông, UBND
các dja phumg d9c tuyn Qu& 1 1A tang cu&ng kim tra, kim soát ngu&i và
phucmg tin vào/di qua dja phung nhm dam bão cong tác phông djch.
7. Van phông UBND tinh tham rni.iu Ban Chi do COVID-19 tinh có van ban
chi do cac cong ty, doanh nghip... trên dja bàn tinh; các ca quan Trung ucng dóng
trên dja bàn tinh th1rc hin các giãi pháp v phèng chng djch bnh COVID-19.
8. Cãng hang không Quc t Phü Bài chi trI, phi hçp vri các dcin vi lien
quan t chirc trin khai thrc hin Cong van s 1332/UBND-GD ngày
16/02/202 1 cüa Jy ban nhân dan tinh v vic khai báo cáo y t truâc khi vào
tinh Thira Thiên Hu nhAm dam báo các bin pháp phông, chng djch bnh.
9. Các S&, ban ngành phi hçp vOi UBND các huyn, thj xä và thành phô
Hu thng kê, huOng dan, giám sat ngui dn Thtra Thiên Hu theo linh v11c
quán 1 ngành, bào dam tuân thu các quy djnh phông djch hin hành; báo cáo
trong các cuc hQp cüa Ban Chi dao COVID-19.
UBND tinh thông báo d các cci quan lien quan trien khai thy'c hiçn./.
Ncri n/zin:
- Các thãnh vién dr hQp;
- CT Va CC PCT UBND tinh;
- VP: CVP, PCVP, các CV; (gCri qua mang)
- L.ru: VT, GD, VH.

Phan Ng9c Th9

