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S 79-CVTI'W Ha Nç5i, ngày 29 tháng 01 nàm 2020 

V/vphdng cháng dich  bnh viêm dzrông ho h4 cdp 
do vi nit CO-rO-na gay ra 

KInh gi: - Các tinh us', thành us', 
- Các ban dãng, ban can sv dãng, 

dãng doàn, dãng u$' 1rrc thuc Trung uong, 
- Các dãng u5' do'n vj sr nghip Trung uong, 

Hin nay, djch bnh viêm duxng ho hp cp do ching mâi ci'ia vi rut 
Cô-rO-na (nCoV) gay ra dã xãy ra tai  Trung Qu&, lay lan ra 18 quc gia và 
yAng lânh th& Day là djch bnh mài, nguy him, có khà näng lay lan nhanh. 
Hin djch bnh nay chua có v&c xin và thuc diu tn dc hiu. Nhn dnh tinh 
hinh djch dang din bMn phrc tap, có khã nng Ian rng và büng phát r..t cao. 
Tuy nhién, phâi h& sfrc bInh tinh, phi hçip cht chê, phOng ngra va x 1 chInh 
xác, hiu qua. 

D chü dng phOng, ch,ng djeh, Ban BI thu yêu cu cp u, th cbrc 
dàng, chInh quyn, Mt trn T qu& và các doàn th nhân dan các cp quán 
trit và t ch*c trin khai thrc hin nghiêm tc Chi th s 05/CT-TTg, ngày 
28/01/2020 cüa Thii tuàng Chmnh phü v vic phông, chng djch viêm duimg ho 
hp c.p do chi:ing mài cAn vi rAt Cô-rô-na gay ra. Dng thM hru mt s nôi 
dung sau: 

1. Xác djnh cong tác phông, chng djch do chAng mói Cô-rô-na là ithim 
viii tr9ng tam, cp bach phài tp trung länh dao,  chi do cáo cp, cáo ngành, 
Mt trn T qu&, các doàn th nhân dn khn trumig th%rc hin quyt lit cáo 
bin pháp do Chinh phA và các b, ngãnh d ra, buy dng toãn h thng chInh 
trj, lc luqng vu trang, toàn dan thrc hin các bin pháp phông, chng djch. 
Quyt tam kim soát, không d djch lay Ian, báo dam phát trin kinh th, xA hôi, 
trt tT, an toàn xA hii, n djnh di sng nhan dan và t chAc d.i hi dãng các cp 
thành cong. 

2. Nguñ di'mg du cp u trrc tip chi dao  và chju trách nhim v cong 
tao phèng, ch6ng djch. Chi do cáo cap, cáo ngành xây dmg k hoch; chu.n bj 
dy dA co' s& 4t ch.t cho vic dr phAng, each ly, diu trj; chu&n bj d.y dA trang 
thit b, tbu6o men y t, trang b phAng hQ cho nhân dan; bão dam dA kinh phi, 
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nhân hrc cho cong tác phông, ch6ng djch theo phucrng châm ti oh: Dr phông, 
each ly, diu iii tai ch; co so 4t chat, trang thit bj, thu& men, diing ci phông 
h theo you cu tai ch; kinh phi ti chô; nhân lirc ti ch& 

3. Xây dirng cáo phiwng an phóng, chng theo tirng cp d lay Ian djch, 
thrc hin trit d& tuãn thu cáo bin pháp dr phông, each ly theo yOu cu ci'ia cc 
quan chuyOn mon. Trong truOng hcp c&n thit, tam  drng cáo hoat dng tp 
trung dông ngtr&i, cáo 1 hi, cáo hi nghj, hi thão d tp trung (uu tiOn cao 
nht) phèng, ch6ng djch. 

t A r P. A • 4. Lanh dao,  clii  dao  cong tac lruyen thong den timg can b9, dang vien va 
nhthi dan d mci ngthi du nhn rô tinh chit nguy him vâ tao hai  nghiOm trçng 
oüa djch do chung mOi Cô-rô-na gay ra, thông tin kp thOi, chInh xác d nâng 
cao nhn thi'rc, th*c và trách nhim cho nguô'i dan tr d phàng là chinh. Dir 
phông oho b than, gia dinh và cong ding. Du tranh và xO 1 nghiêm t chrc, 
cá nhãn dua các thông tin không chinh xác, gay hoang rnang, ành huOng dn dOi 
sng than dan. 

5. Ban Dan vn Trung uong, Mt lrn T quc Vit Nani và các doàn th 
nhan dan tt'r Trung trang dn dja phuong có trách nhim ph bin, tuyen truyn 
nãng cao nhn thrc cüa nhân dan d thc hin ding b các giái pháp phông, 
chng djch do chüng m&i Cô-rô-na gay ra, phát huy vai trô, trách nhim cüa 
mi ngu&i dan trong vic bào v và nâng cao sirc khoê cüa mIrth và cong  ding. 

6. Ban Tuyên giáo Trung ircing tp trung chi dao  các ca quan báo chI, 
thng cuông tuyOn truyn v cong tác phông, chng djch do ching mOi Cô-rô-na 
gay ra, cung cp các thông tin dy d'i'i, chInh xác, kjp thii. Chi dao  các cci quan 
xr l nghiOm các vi phm v thông tin phóng, chông djch bnh. 

Ban Tuyên giáo Trung uong gh'ip Ban BI thu n.m tInh hlnh trin khai 
thrc hin và báo cáo Ban Bi thu v kt qua thrc hin Cong vn nay. 

T/M BAN B! THu 
(Dâ /cj) Trn Qu6c Virçrng 

TINH UY THtTA THIEN HUE 
VAN PHONG 
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S 594-BS/VPTU 

Nthnhãn:  
- Các ban, UBKT và VPTU, 
- Các huyn üy, th Uy, Thành Uy Hue, 
- Các clang üy trrc thuôc Tinh üy, 
- Các clang doãn, ban can sçr clang, 
- Các dông chi UVTVTU, 
-LuuVPTU. 

SÃO LUC 
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