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KInh gii: Ban can sir Dang UBND tinh. 

Thx&ng trirc Tinh Uy nh.n duçic Cong din Hôa tc s& 1300/CD-TTg ngày 
24 tháng 9 näm 2020 cüa Thu ttróng ChInh phü v vic phông, chng djch bnh 
Covid-19; v vic nay, Thung trrc Tinh üy giao Ban can sir dãng UBND tinh 

chi d.o UBND tinh trin khai thrc hin ngay ni dung Cong din cüa Thu tuóng 
ChInh phü. 

(Thwông trc Tinh z'iy sao g&i kern Cong din Hda tc s: 1300/CD-TTg 

ngày 24 tháng 9 nám 2020 cia Thi twmg Chinh pith). 
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Vê vic phông, chông djch bnh COVID-19. 
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Djch bnh COVID-19 vn dang din bin phrc tp t.i nhiu nuc trên th giOi. 
Mi ngày van ghi nhn khoãng 250 ngàn ca mac' mth, khong 5 ngàn ngui t1r 
vong và chua có dâu hiu ching 1i; them chI dâ lay lan nMnh tr& lal  ti mt s 
nucc sau khi nâi lông các bin pháp giàn cách xã hti. Theo nhiêu dir báo, djch 
bnh có nguy ca büng phát mnh tai  nhiêu rnrâc trong thai gian tâi. 

Vit Narn dã co bàn kiêrn soát ducic djch bnh. Da có 22 ngày lien tiêp không 
phát hin các ca mac mOi trong cong dông. Ca nuc dä tang cung triên khai các 
giãi pháp thçrc hin mic tiêu kép dat  kêt qua buâc dâu. Day là thành qua quan 
tr9ng gOp phân on dtnh  và phát triên kinh tê - x hi. Tuy nhiên, nguy ca djch bnh 
vn thumg trirc, nhât là tü nguài nhp cành nhixng không chap hãnh nghiêrn quy 
dnh ye each ly, giám sat y tê, tü ngiii nh.p cành trái phép, nguôn bnh t cac dt 
dch tnrOc nhung chua duçxc phát hiên, tr hang hóa nhp khâu... Tai  rnt so noi, 
ngay Ca trong mt so ca quan cüa Nba nuOc và trong nhân dan dã bat dâu xuât hin 
tarn 1 chü quan, thrc hin không dung, không dày dU các bin pháp phông, thông 
di ch. 

D duy trI vüng chäc thành qua phông, chông djch, tao  co' s thüc dày 'các hoat 
dng phc hOi, phát triên nên kinh tê, bào v sic khOe nhân dan, Thu ti.ró'ng ChInh 
phã yCu câu: 

1. Các bô, cci quan ngang b, cci quan thuc Chmnh phü, Uy ban nhân dan tinh, 
thânh ph tnrc thuc Trung uo'ng tiêp tic dê cao cânh giác, tuyt dOi không 1c là, 
chü quan tnró'c nguy co' djch bnh, to chirc th1rc hin nghiêm các bin pháp phong, 



chng djch theo dung chi do cüa Chinh phü, Thu tuóng ChinE phii và Ban chi do 
quc giaphàng, chng dch COVID-19, trong do: 

a) Thirc hin nghiêrn các bin pháp: deo khâu trang k.hi ra khói nhà, tai  các da 
diem và trén phtrang tin giao thông cong cong; tha tay thithng xuyên bang xà 
phOng ho.c dung djch sat khu.n; hn chê ti t.p dông ngui ti nai cong cong; gi 
khoäng cách an toàn khi tip xüc. BO Y tê huàng dn ci the vic thirc hin các bin 
pháp nay. 

b) Tang cuäng kiêm tra, chân chinh, bào dam thirc hin day dü, nghiêm tue cáo 
bin pháp phông, chông djch trong phm vi quãn 1, xü 1 nghiêm minh cáo tnrng 
hçTp vi phm. 

c) Chi:i tr9ng phông, chông djch ti các do thj 1n, dja bàn tp trung dông dan 
cu, các k.hu vrc thu'rng xuyên co tp trung dông nguài, trithng h9c, khu cong 
nghip, chçx, siêu thj, ca si cách ly...; dc bit chU bão dam an toàn quyêt không 
d djch bnh xuât hin, lay Ian trong các co s y tê. Xét nghim ngay các dôi trçlng 
CO biëu hin ho, sot trong cong dông; thirc hin các bin pháp bào darn an toàn cho 
nguäi cao tuôi, nguäi CO bnh 1' nen. 

d) ChCi dng chuân bj cáo kjch bàn, bào dam co s vt chat, nhân lirc dáp 1rng 
yêu câu phOng, chông djch; thuàng xuyên to chüc din t.p, t.p huàn cáo bin pháp 
ung phó vOi cáo tmnh huông djch bnh có the xày ra. 

d) Trng co quan, don vj, to chirc phài có phuong an c the và thuàng xüyên rà 
soát, kiêm tra, dánh giá muc d an toàn phOng, chOng djch theo cáctiêu chI do Bô 
Y té quy djnh. Ng..thi dung dâu ca quan, dan vj chju trách nhim ye phOng, chông 
dch t?i  cci quan, don vj và trong phm vi quàn 1. 

e) TmOng hçxp xuât hin djch bnh, t.p trung chi 40 thrc hin các bin pháp 
khoanh vüng that gçn, each ly trit dê, xét nghirn ngay & phm vi can thiet, kip 
thOi truy vet nhanh, bào darn ngän chn, kiên quyêt khOng dê djch lay lan trên din 
rng. 

2.BôYtê: 
a) Rà soát, hoàn thin cáo quy dnh, huO'ng d.n ye phOng, chông djch trong các 

hoat dng kinh tê - xã hi, báo dam rô quy trInh, thu tilc, trách nhiêm cüa tüng co 
quan, don vj, ngi.rô'i cO thâm quyên trong thirc hin phOng, chOng dch, nhât là d& 
vOi các cosâ y tê và quán l ngi.thi nhp cãnh khi ma 1i các duông bay thuong 
nii quOc tê. 

b) Kjp thai ho trq diêu trj cáo ca bnh nng vuçlt quákhã näng ung phO cua dia 
phuung; tang cuang kiêm tra, giám sat cong tao phông, chOng djch t.i cáo b, 
ngành, dja phu'ong. 

c) Huàng dn the vic bâo dam an toàn các co sâ y tê, CO tiêu chI dánh giá an 
toàn dôi vói t&ng khoa, phOng và C Co s& y tê; tang cuang vic dang k khárn 
bnh qua mng; siêt chat vic thrc hin phân luông nguäi di li gitta cac khoa 
trong ni b co sâ y tê; cO phuong an xét nghirn, kêt nOi giUa các bnh vin trong 



vic tip nhn, xét nghirn, giOi thiu xét nghim ngiRii bith khi Co biu hin bnh 
COVID-19; bet sic chñ trQng bào dam an toàn cho bnh nhân nng diêu tr t.i ca 
si y t. Tirng khoa, phOng thuc ca s& y tê, ca s y tê dêu phâi kim tra, dánh giá 
hang ngày ye rnüc d bào dam an toàn cüa khoa, phông, co s&y té. 

Nguô'i drng dâu co s y tê, Ca quan chü quãn cfia ca s& y tê c.hju trách nhim v 
két qua phOng, chông djch ti ca s& y te và dja bàn phi trách. 

3. Chü tjch Uy ban nhân dn tinh, thành phô trçrc thuc Trung ucmg chü dng 
áp diing các bin pháp phi'i hçp dáp ing yêu câu phOng, chông djch, dông thè'i 
không dê ãnh hung tiêu circ den hot dng san xuât, kinh doanh và di song nhân 
dan 

4. Các B: Cong an, Quôc phông,Uy ban nhân dan cap tirih tiêp t1ic kiêm soát 
chat chê, ngàn chn kp thai và xir 1 nghiêrn các truOng hcip nh.p cãnh trái phép. 

5. B Quôc phOng tiêp t\ic quán 1 ch.t ch các Ca sâ cách ly tp trung; B 
Cong an, chinh quyên và ngành y tê các dja phuo'ng chju trách nhim tO chic each 
ly tai cac Co SO' hru trñ, giám sat y tê chat chë dOi vOi các truà'ng hap nhâp earth, 
không dê djch bnh lay chéo trong CáC Ca Sâ cách ly Va lay lan ra cong dông. 

6. Vic ma Ii các duOig bay thu'ang mi quôc të phài bào dam an toàn. Tat Ca 
ngu'Oi nh.p cành dêu phãi khai báo y te, xét nghim, cách ly, giam sat y tê phü hap 
và thirc hin các bin pháp phông, chông djch theo quy dinh. 

7. Các Bc5: Thông tin và Tmyen  thOng, Y tê, Dài Truyên hInh Vit Narn, Dài 
Tiêng nói Vit Nam, Thông tan x Vit Nam, Uy ban nhãn dan các tinh, thành phô 
trrc thuc Trung uo'ng, CaC CO quan báo chj tiêp tic truyên thông ye phOng, chông 
dich, chii trçng truyên thông ye thrc hin thông dip 5K, cài d.t và si:r dicing CáC 
üng dyng khai báo y tê t11 nguyen, Bluezone./. 

Thu trnYng 
Nguyn Xuân PhÜC 

(dã k) 
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