
T!NH UY THiJ'A THIEN HUE BANG CQNG SAN VIT NAM  

S 43-CT/TU Thita Thiên Huê ngày 09 tháng 3 nám 2020 

CHI TH! 
v/v tang ctrông lAnh do, chi do cong tic phông, chng, 

khng ch djch bnh COVID-19 

Djch bnh COVID-19 dang có din bin phüc tap,  lan rng ra nhiu 
nuOc trên th giOi. Vit Nam vüa mâi ghi nhn them các trthng hçip nhim 
bênh và tai tinh Thira Thien Hu dã xut hin 01 ca nhim bnh du tiên vào 
ngày 08/3/2020. TInh hInh djch bnh dA chuyn sang giai doan mâi, dôi hói 
phài Co CáC giái pháp kjp thii, phü hçip a m1rc d cao hon, toàn din han, 
quyt 1it han. D tang cu&ng sT lânh dao  cUa Dáng, phát huy trách nhim 
cüa cá h thng chInh ti-j di vài cong tác phOng, cMng djch bnh COVID-19, 
Ban Thithng vi Tinh üy yêu cu: 

1. Nâng cao nhn thtrc, trách nhim cUa các cp üy, t chiirc dâng, các Ca 

quan, t chüc, can b, dâng viên và nhân dan trong thrc hin chi dao  cüa B 
ChInh trj, Ban BI thu, ChInh phü, các b, ngành Trung uong và cüa tinh v 
cong tác phông, chng djch bnh COVID-19. 

Ban Dan 4n Tinh üy, Mt trn T quc Vit Nam và các doàn the chInh 
trj - x hi tip tiic ph bin, tuyên truyn nâng cao then  thiirc cüa nhân dan 
d thirc hin dng b các giái pháp phOng, ch6ng djch bnh, phát huy vai trô, 
trách nhim cüa mi ngui dan trong vic bâo v, nâng cao süc khOe cüa 
mInh và cong dông. 

Ban Tuyên giáo Tinh üy, Sâ Thông tin và Truyn thông tp trung chi dao 
các ca quan thông tin, báo chI tang cuang tuyên truyn cong tác phông, chng 
djch bnh; cung cp thông tin dy dU, chInh xác, kjp thai, dung djnh huàng. 

Cong an tinh, các Ca quan, don vj lien quan và chInh quyên dja phuang 
tang cu&ng du tranh, phân bác các quan dim sai trái, thu djch; xr 1 nghiêm 
các hành vi tung tin, bja dt gay ânh humg tiéu circ trong phông, chng djch. 

2. Tip tic tang cuang thirc hin nghiem tiic chi dao  cia Ban BI thu và 
Thu tuOng ChInh phU, tp trung chii tr9ng: 

Phát hin sóm, khoanh yang, cách ly, diu trj, kim soát cht chë các 
trumg hçp tip xüc g.n vài nhtrng nguai mc COVID-19, han  chE lay lan 
trong cong dng. 
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Tang cu?ing kim soát cht chë ngu&i dn Thüa Thiên Hu bng duing 
hang không, du?ing b, &n1ng sit, du&ng thüy, trçng tam là nhttng ngithi dn 

tu vung có dch; to chuc sang lQc cac doi tlxçmg co nguy co nhiem benh de co 

bin pháp xr l kjp thi. 

ThTC hin nghiêm vic khai báo và kim tra y t & co s&, each ly y t ti 

các khu cách ly tp trung, each ly tai  nai luu trü, khách sn, khu nghi 

during... Nãng cao vai trô cUa các don vj quân di, cong an, chInh quy&n Co 

s& trong vic cách ly; kim soát cht ch ngu&i duçic each ly và xü l nghiêm 
các tru&ng hqp vi phm quy djnh. 

Chun bj các diu kiin  cn thit v nhân 1irc, trang thit bj, 4t tu dy dü 
bào dam each ly cho ngu&i Vit Nam, ngu&i nuâc ngoài d üng phó v&i 
tru&ng hçip djch bnh bng phát a quy mô l&n. Tp trung chi dao  cong tác 
kim tra, bInh on giá cá thj trixmg; dir trQ các mt hang thit yu trén dja bàn 
toàn tinh. Xr l nghiern tinh trng dAu co, tIch tr, nãng giá hang hóa, bào 
dam on dnh san xuat, &n song nhan dan. 

3. Dãng üy Cong an tinh, B Chi huy Quãn sr tinh, Sâ Y t, Bnh vin 
Trung uung Hu chi dao  toàn l%rc luçing chun bj, tp hun các phucing an 
rng phó vâi djch bnh trong tInh hu6ng djch lan rng. 

F • F A - ' fr( '. F 4. Bi thu, Chu tch UBND cac huyen, thl xa, thanh pho Hue; ngucri dung 
dâu các cap üy dãng và thu truâng các co quan, dcin vi tip tiic tp trung chi 
dao cong tác phông, chngdjch bnh, phát trin kinh t - xã hi, bâo dam an 
nmh, trat tsr, an toan xa hçn tren da ban. Trirc tiep chi dao  huy d9ng toan hç 
thng chInh trj Va nhãn dan tham gia eác hoat dng phông, chngdjchbnh; 

tap trung uu tien nguon hrc, chuan b cac lqch ban phong, chong dch bçnh tu 
thâp den cao, san sang frng phó vth hiu qua cao nhât. 

P - A A P. X • - , 
Han che to chuc nhtrng CUQC hQp, h91 ngh khong can thiet. Can cu tinh 

tind có k hoch cho hc sinh, sinh vién nghi h9c. Tam  dirng các 
le h91, hoat d9ng ky nim de tp trung phong, chong dch; han  che to chuc 
các hoat dng tp trung dông ngu&i (k Ca vic cuâi, vic tang) trén dja bàn. 

5. BI thu Ban can sr dâng UBND tinh, Dãng doàn HDND và CC co 
quan, don vj chi dao  thc hin các hoat dng phông, chng djch bnh theo 
chirc näng, nhim vii; tang cu&ng cOng tác kim tra và xir l nghiêm eáe t 
chIrc, cá nhân không thirc hin nghiêm tue chüc trách, nhim vi trong cong 
tác phOng, ehng djch bnh, nht là nhUng tru&ng hqp giu bnh. 
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6. Tuãn thu sr chi dao,  diu hành thng nht cüa Ban Chi dao  phông, 
chng djch COVID-19; phát huy mnh m phucrng châm 4 ti ch& D 
phông, each ly, diu trj tii ch; Co s& vt chat, trang thit bj thuc men diing 
cii phông h theo yéu cu tii ch; kinh phi tti ch; nhân hrc tai  ch& BInh 
tinh, chü dng irng phó trong mi tInh hung. 

7. Ban Tuyên giáo Tinh üy có trách nhim theo dôi, don dc, thu?.ing 
xuyên hurng dan và tong hqp các hot dng, kjp thôi báo cáo Ban Thung vi 
Tinh 

Nth nhãn:  
-BChmnhtrj, 
- Ban BI thu Trung iwng Dãng, báo 
- Các ban, UBKT, VPTW, cáo 
- Các vi cia các ban Trung rnmg 
theo dôi dja bàn TFH, 

- Thung tric HDND, UBND tinh, 
- Các dâng doàn, BCS dang, 
- Các dãng bO tr%rc thuc Tinh üy, 
- Các ban, ngãnh, doãn the cap tinh, 
- Các dlc Tinh üy viên, 
- Cong Thông tin din tCr Dãng bO tinh, 
- Lmi VPTU. 

T/M BAN THUONG VV 
BITHIS 
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