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THÔNG BAO 
Y KIEN CUA THIJONG TRLrC TINE UY 

V tang curng các giãi pháp phông, c1ing dlch  bnh Covid-19 

Ngày 17/02/2021, Thuing trirc Tinh üy h9p, nghe Ban can sr dàng UBND 
tinh báo cáo tInh hInh, vic thrc hin các bin pháp phông, chông djch Covid-19 
trên dja bàn tinh. Sau khi nghe báo cáo, kin cüa các thành phn tham d cuc 
h9p, Thi.thng trirc Tinh üy thng nhAt nhl! sau: 

Sau Tt Nguyen dan Tan Su, tInh hInh djch bnh Covid-19 din bin phüc 
tp & mt so tinh, thành phô, trong do có nhiêu dja phtrcing tiêp giáp vói VTnh 
Phüc và virut Corona có nhng bin th rnâi, gay khó khàn cho cong tác phông, 
chông djch. Vinh Phüc là tinh ct'ra ngO di các tinh ving lay Bäc và là dja ph'ircing 
có s luçing ló'n cong nhân, chuyên gia nguOi nithc ngoài trâ lai lam vic sau Tt, 
tim n nguy ca djch xârn nhp và büng phát trên dja bàn tinh là rat lan. Ban Chi 
do phOng, chng djch Covid- 19 cüa tinh dã rat chü dng, sat sao, dua ra nhiu 
bin pháp quyt 1it trong cong tác phOng, chông djch, hin nay trên dja bàn tinh 
chi.ra phát hin trlx&ng hçip nào mc bnh. 

D chü dng phOng ngra, giám nguy ccy lay lan djch bnh Covid-19 trong 
cong dông, báo v t& nht strc khOe, tInh mng cho nhân dan, Thr&ng trVc Tinh 
üy yêu cu các cap üy, chInh quyên, Mt trtn To quôc, các to chrc chInh trj - xã 
hi và Ban chi do phOng chng dlch  các cap thirc hin tot mt so nhim vli sau: 

1. Tip t1ic tang cu&ng sr lânh dto, chi do quyt 1it cong tác phOng, chng 
dch bênh theo chi dao c:ia Bô ChInh tn, Ban BI thu, cüa Thu ti.r&ng ChInh phü va 
các van bàn chi dao  cia Tinh. Tuyt di không ducic chü quan, 1G là; näm chäc tinh 
hInh và trin khai quyêt 1it, kp th&i các bin pháp phOng, chông djch. 

Yêu c.0 rà soát tht cã các diu kin, các phucing an d chü dng sn sang ng 
phó & mrc d cao nht khi tInh hung xâu xây ra. Nâng cao näng hrc xét nghim 
d thrc hin xét nghim nhanh, kjp thO'i. 

2. Ban can sr dàng UBND tinh chi do UBND tinh và các s&, ngành, các dja 
phtrang Ip các ch& kim soát c djnh ti các cCra ngO ra vào Tinh d tang ci.r&ng 
kim soát phiiang tin, cong dan tir các da phixong den Vinh Phüc. 

Thành 1p các To kiêrn tra luu dng d kim tra vic chp hành pháp lust 
trong phOng chng djch trong cong dng, nhât là t?i  các dja diem tp trung dông 
ngr&i (Ban Xe, Ch, siêu thj, các nhà may, xi nghip, các khu du 1ch, den, chüa..); 
kiên quyêt xr l nghiêm dôi vó'i các t chirc, cá nhân vi pham các quy djnh trong 
phóng, chng djch bnh. 



T/L BAN THIJONG \TV 

VAN PHONG 

3. UBND tinh &ra ra các yêu cu ci th& rö rang v các ni dung phông, 
chng djch trong nba may, phân xung, ca s san xu.t kinh doanh di,ra trên các 
tiêu chI theo hu'&ng dn cüa B Y th. Yêu cu tAt ca các doanh nghip, nhAt là cac 
doanh nghip sir dicing nhi&u lao dng phâi thirc hin k cam két trong vic dam 
bâo an toàn trong phông, chng djch cho cong nhân, ngi.thi lao dng do doanh 
nghip quân l' (ni dung các cam kt do !JBND tinh chi dao  các ca quan xây 
drng cii the). Trung hgp không thirc hin ding cam kêt, dê phát sinh djch trong 
doanh nghip thI doanh nghip phãi chu trách nhirn truâc pháp 1ut và chi phi 
khAc phic hu qua. 

Ban quàn l các KCN và Chü tjch UBND cap huyn thành 1p các doàn kim 
tra, tin hành kim tra 100% các nba may, phân xuông, Ca s& san xuât kinh doanh; 
nu không dam bâo thI xr l' theo các quy djnh cüa pháp lu.t. Khuyên khIch các 
doanh nghip to chirc xét nghirn cho tat cã nhng ngithi lam vic ti doanh 
nghip (kinh phi xét nghim do doanh nghip tr chi trã). 

4. Ngành Y tê, các sr, ngành, dja phixog phâi thirc hin nghiêm tüc, nhanh các 
bin pháp v truy vt, truy xét, cách ly, xét nghim, quãn 1 các nhóm d6i tuçmg 
(nhAt là di tiiçlng Fl, F2). Co giài pháp nâng cong suât xét nghim cüa các co sâ 
xét nghim cüa tinh. Ra soát, chuAn bj m9i nguOn 1irc can thiêt (nhân hrc, 4t tu, 
sinh phArn, cong ci, phirong tin, k cà bnh vin dã chiên), sn sang rng phó vOi 
các tInh huông dch bênh, ké ca tInh hung xâu nhât co the xây ra. Th'rc hin giám 
sat s&, ho trong cong  dng thông qua mng hthi y tê co s; yêu cAu các Hiu thuc 
khi phát hin nguôi mua thuc có triu chrng nghi rlgä nhu ho, sOt, phãi thông báo 
co quan y t dja phiiong dé có bin pháp theo dôi y t. 

5. Ban Tuyên giáo 1mb üy chi dao  Sr Thông tin truyn thông, các Ca quan 
truy&n thông, báo chI, các dja phi.rang cAn day m?nh  hon na cong tác tuyên truyên 
ye phông, chông djch Covid-19 trên các phi.rang tin thông tin dai  chüng. Phát buy 
tot h thông dài truyn thanh cap xà, khu dan cu dê tuyên truyên sâu rng dn trng 
thôn, khu dan ct.r, to dan phô d can b, dàng viën và nhân dan không chü quan, lo là 
và nâng cao tinh than cãnh giác trong cong tác phông, chông djch. Yêu cAu ngu&i 
dan tang cung cài d.t Bluzone d h trçy cOng tác truy vk 

Yêu cAu các cAp üy, chInh quyn, Mt tr.n T quôc, các to chirc chinh trj - xA 
hi và Ban chi dao  phông chng djch các cAp thirc hin tht cac ni dung d chi 
dao. 

Nai nhân: 
- Các dông chI TVTU, 
- Ban CSE) UBND tinh, 
- Các ca quan tham mini, giüp vic TU, 
- MTTQ và các doàn the tinh, 
- Các ngành: Y té, Cong an, Quân sir, 
- Các huyn, thành üy, 
- UBND các huyn, thành phô, 
- CPVP, CVTH, 
- Ltru VPTU. 
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