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So .2-TB/TU J'7nh Phzc, ngày 03 tháng 6 nám 2021 

THÔNG BAO NHANH 
KIEN CUA THUONG TRLI'C TINH UY 

v trin khai các giãi pháp phông, chng d!ch  bnh Covid-19 

Ngày 03/6/2021, tai  Hi ngh giao ban Thuing trrc Tinhüy v cong tác 
phông, chng Covid-19 tinh.. Sau khi nghe BCE) covid-19 tinh báo cáo nhanh 
din biên djch bnh trong 24h qua và tiên (1 thc hin các kêt 1un ti Thông 
báo s 260-TB/TO ngày 01/6/2021 cüa Thurng trirc Tinh üy; kien cüa các 
thành phn tham dr cuc hop. Thuông trrc Tinh iiy thông nhât yêu câu Ban 
can sr dãng UBND tinh, Ban Chi dao  phông chông Covid-19 tinh và các dja 
phucing, &m vj lien quan thirc hin ngay mt so yêu câu sau: 

1. Ban can sr UBND tinh: 

- Chi dto rà soát các quy dinh  hin hành v phông, chng djch áp ding 
di vài các doanh nghiêp và KCN d vic k) cam két duvc day dü, chat chê. 
Doanh nghip có quy mô duài 50 cong nhãn thirc hin k cam kêt vâi UBND 
các huyn, thành phô; Doanh nghip tr 50 cong nhãn tr& len k cam kêt vài 
UBND tinh. Tang cuing hon nüa cong tác kiêm tra vic chAp hãnh di vâi các 
ni dung dA cam kêt ciia các doanh nghip trong cong tác phông, chông djch 
(theo phãn cap). Kiên quyt xir 1 nghiêm các vi ph?m dê lam gtiang. 

- Chi do các ban quãn 1 các Khu cong nghip ngoài vic k cam kt 
trách nhim trong phông chng djch bnh Covid-19 vài Chinh quyn, phãi 
chju trách thim chung dOi vài các doanh nghip thir cap hoat dng trong KCN 
neu dê xãy ra djch bnh. 

2. Ban Chi dio phông chng Covid-19 tinh 

- Tip tt1c rà soát, nghiên cihi b sung và tham vn chuyên mon di vài 
ngành Y tê và các ngành lien quan dê hoàn thin Kjch ban t'rng phó vài tInh 
hung khãn cap khi có ca bnh Covid-19 trong doanh nghip, trong các KCN. 
Xác djnh rO chü the, trách nhim ciia tmg cá nhân, tp the trong doanh nghip, 
trong KCN vâ trong các cc quan QLNN; các nguôn lrc dam bão, nguôn 1irc h 
trçi tir ben ngoai.... 

- T chüc tp hun, din tp ci th& chi tit cho các doanh nghip, cho các 
Ban quãn 1 KCN trong vic áp ding các bin pháp phông, chông djch và cc 
ch 4n hành khi trong doanh nghip, trong KCN có ca mc covid- 19 theo kjch 
bàn th6ng nhAt. 
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- Rà soát, b sung huàng dn phucing an phông, chng djch bnh di vài 
các khu nhà trç, nht là các khu viic Co nhiu ngu&i luu trCi. Gän trách nhim 
chi'i nhà trç trong vic phOng, chng dch bnh dôi vài cong  dông dan cir xung 
quanh. 

3.S&Yt: 

- Xây drng phucing an tiêm vc xin cho các doanh nghip khi cO dü v.c 
xin, nMt là các doanh nghip CO dông cong nhân; không dê ãnh hixng dn sirc 
khOe cüa ngu&i lao c1ng và gián don hot dng san xuât cüa doanh nghip do 
ngithi lao dng có tác dimg phii sau tiêm. 

Co tiêu chI xác djnh thir tr uu tiên di vài các doanh nghip trong vic 
tiêm v&c xin do ngun cung cOn h?n  chê. 

- Tp huAn, chuyn giao k5' thi4t, phác d diu frj bnh nhân mc Covid-
19 cho Trung tam y t các huyn, thành phô dê chi'i dng trong phucmg an diêu 
trj trong trithng hcip djch bmg phát din rng. 

3. Hott dng tuyên truyn trong nhân dan và hoit dng cüa T 
Covid-19 cong dng: 

Phân cong dng chI Phó BI thu Thu&ng chju trách nhim chi dao: 

- Tang cu?mg Cong tác kim tra di vài Co sâ và hoat dng cüa các T 
covid cong dông, It nhAt 1 1ãnItu.n. 

- Chi dao  giao ban h&ng tun vài các Ban, s&, ngành di.rcic giao tham muu, 
chi dao ye Cong tác tuyen truyên và hoat  dng cüa TO covid cong dng. 

- Tip tiic dy mnh hoat dng truyn thông, tuyên truyn theo k hoach; 
nghien ciru, chi dao  ma rng hinh thüc tuyên truyn thông qua các boat  dng 
ngh thut, các tác phâm van h9c. . .kjp thai lruyên tãi các quy djnh bt buc 
trong phOng, chông djch tr& thành hot dng tr nguyen cüa ngu?i dan. 

D nghj BCSD UBND tinh, BCD phOng, chng Covid-19 tinh và các Co 

quan lien quan thijc hin nghiêm kát lun nay. 

Noinhân:  
- Các d/e UVBTVTU, 
- BCSD UBND tinh, 
- Các nganh: Y té, Cong an, Quân sr 
- Các huyn, thành Uy, DU Ti', 
- UBND các huyn, thành ph6 
- CPVP,CVTH 
- Lu'u VPTU. 

(TH4) 
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