ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3809 /UBND-GD
Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 5 năm 2020
V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch COVID-19 trong tình hình mới

Kính gửi:
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.
Thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08 tháng 5 năm 2020 của
Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; nhằm tiếp
tục triển khai các giải pháp khôi phục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và
phòng chống dịch bệnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn
vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nội dung sau:
1. Duy trì các giải pháp phòng chống dịch
- Tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công
cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, trên các phương tiện giao thông công
cộng; rửa tay sát khuẩn, bảo đảm vệ sinh cá nhân.
- Người dân đến lưu trú tại các địa phương phải khai báo tạm trú đầy đủ
và khai báo y tế. Trên cơ sở đó, các địa phương trao đổi thông tin với cơ quan
công an và y tế để nắm thông tin về những công dân có nguy cơ từ ngoại tỉnh đã
vào địa phương để khẩn trương tổ chức truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp.
- Tiếp tục duy trì các đội phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19;
chủ động nắm bắt tình hình, bám sát cơ sở, giải quyết kịp thời các vấn đề phát
sinh đột xuất; dự báo và thu thập dữ liệu để phát hiện nhanh nhất các trường hợp
dương tính, các trường hợp tiếp xúc gần, kịp thời khoanh vùng, cách ly, dập dịch.
- Các Cửa khẩu, Cảng biển tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp phòng
chống dịch bệnh theo các văn bản đã chỉ đạo.
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận,
cách ly tập trung công dân Việt Nam trở về từ Lào và các nước khác (nếu có).
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với UBND huyện A Lưới
tiếp tục tập trung nỗ lực giám sát vùng biên, liên hệ thông tin với lực lượng biên
phòng nước bạn Lào để phòng ngừa, xử lý những trường hợp vượt biên, nhập cảnh
tiểu ngạch, trái phép.
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2. Xác lập tình trạng bình thường mới trong cuộc sống và các hoạt
động kinh tế-xã hội.
- Các lĩnh vực hoạt động kinh tế- xã hội trở lại bình thường; riêng đối với
các cơ sở dịch vụ nhà hàng, quán ăn phải bố trí nơi rửa tay bằng xà phòng với
nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn. Các loại hình kinh doanh dịch vụ không
thiết yếu được mở cửa trở lại, trừ vũ trường và karaoke; quá trình hoạt động phải
đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh như đeo khẩu trang, rửa tay bằng
xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
- Các hoạt động thể dục thể thao, hoạt động có tập trung đông người phải
thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.
- Không bắt buộc giãn cách trong trường, lớp học; không bắt buộc học sinh
đeo khẩu trang trong lớp học. Có thể bật điều hòa nhưng định kỳ mở cửa sổ, cửa
chính để thông thoáng khí. Nhà trường tăng cường thực hiện các biện pháp lau
khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng, lớp học, nhà vệ sinh, bảo đảm phòng, lớp học
thông thoáng, học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay sát khuẩn.
Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch
Covid-19 trong trường học theo Bộ tiêu chí do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
kèm theo Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020.
- Các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ xây dựng các bộ tiêu chí đánh
giá an toàn phòng chống dịch trong ngành, lĩnh vực phụ trách khẩn trương hoàn
thiện dự thảo, tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai tổ chức việc đánh
giá.
- Tập trung thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, triển khai vụ
Hè – Thu đảm bảo theo khung lịch thời vụ.
- Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội theo đúng Nghị
quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người
dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết đinh số 15/2020/QĐ-TTg ngày
24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ
trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 bảo đảm kịp thời, công khai,
minh bạch, đúng đối tượng.
Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện thị xã, thành phố Huế căn
cứ chức năng, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 nghiêm túc
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- VP: CVP, các PCVP, các CV;
- Lưu: VT, GD.

CHỦ TỊCH
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