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S 1784-CV/TU 
V/v t.p trung chi dqo cong tác 

phông, chOng dich  bnh viêm dzr&ng 
ho hap cap do virus Corona 

BANG CQNG SAN VIT NAM 

ThIra Thiên Hu ngày 30 tháng 01 nàm 2020 

KInh gz'ti. - Ban can sr dãng Uy ban nhân dan tinh; 
- Các huyn üy, thj üy, Thành üy Hue; 
- Các dãng üy tr1rc thuOc Tinh üy; 
- Uy ban MTTQ\TN, các ban, ngành, doàn the cap tinh; 
- Báo Thüa Thiên Hue, Dài Phát thanh và Truyén hInh tinh. 

Thrc hin Cong van 79-CV/TW, ngày 29/01/2020 cüa Ban BI thu 
Trung ucrng Dãng v vic phông, chng djch bnh viêm duing ho hp cp 
do virus Corona gay ra; Ban ThiRing vi Tinh üy yêu cu các cp üy, chInh 
quyn, Mt trn T quc và các doàn th tp trung thirc hin t& mt s nhim 
vi trçng tam sau: 

1. Quán trit và trin khai th1rc hin nghiêm Chi thj 05/CT-TTg, ngày 
28/01/2020 cüa Thu tuOng ChInh phU; Cong din 01/CD-UIBND, ngày 
24/01/2020 cüa UBND tinh v vic phông, chng djch bnh viêm dung ho 
hap cap do chüng mâi cüa virus Corona gay ra. 

2. Xác djnh cong tác phông, ch6ng djch do chüng mâi Corona là nhim 
v1i tr9ng tam, cAp bach trong giai doan hin nay. Các cAp üy, chinh quyn, 
Mt trn T quc, các doàn th khAn trucrng tp trung lãnh dao,  chi do thrc 
hin quyt 1it các bin pháp do ChInh phu và các b, ngành và tinh d ra 
phông, chng djch. Quyt tam kim soát, không d djch lay lan, bão dam trt 

9 A A 9 9 A 9 A A tsr, an toan xa hçi, on dnh san xuat, dai song cua nlian dan. 

3. BI thu cAp üy trirc tip chi do và chju trách nhim v cong tác phông, 
chng djch. Chi dao  các cAp, các ngành xây dijng k hoach; chuAn bj dAy dü 
Co sâ 4t chAt cho vic dir phông, each ly, diu trj; trang thit bj, thuc men y 
t, trang bj phOng h cho nhân dan; bào dam âü kinh phi, nhân 1rc cho cOng 
tác phOng, chng djch tti ch. Trong do, dir phOng, cách ly, diu trj tai  ch; 
co sâ 4t chAt, trang thit bj, thuc men, ding eii phông h theo yêu cAu ti 
ch; kinh phi ti ch; nhân lirc ti ch. 
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4. Cáo dja phucvng, don vj lien quan xây dirng các phuong an phOng, 
chng theo t1rng c.p d lay lan djch, thijc hin trit d& tuân thU các bin pháp 
d? phông, cách ly theo yêu c.0 cUa Co quan chuyên mon. Trong trung hcp 
can thit, tam  di'rng cac hoat dông tap trung dông ngu1i, các l hi, các hi 
nghj, hi tháo d tp trung phông, chng djch. 

5. Ban Tuyên giáo Tinh Uy chU trI chi do cong tác truyn thông den 
tfrng can bO,  dáng viên và nhân dan d mi ngiRii du nhn rO tInh ch.t nguy 
him và tác hai  nghiêm trçng cUa djch do chUng mi Corona gay ra, thông tin 
kjp th?i, chInh xác d nâng cao nhn thüc, thüc và trách nhim cho ngiRii 
dan tir d phông là chinh. 

6. Dáng Uy Cong an tinh chi do cong tác du tranh và xir l nghiêm t 
chirc, cá nhân dua cáo thông tin không chInh xác, gay hoang mang, ánh 
hthng dn d?yi sng nhân dan. 

7. Ban Dan 4n Tinh Uy, Mt trn T quc, các t chi'rc chInh trj - xã hi, 
các ban, ngành lien quan có trách nhim ph bin, tuyên truyn nâng cao 
nhân thirc cUa nhân dan d thuc hin dng b cáo giài pháp phông, chng 
djch. Nghiêm tUc thirc hin khuyn cáo cUa Bi Y t v các bin pháp phông, 
tránh djch bnh viêm dix?ng ho h.p c.p do virus Corona. 

Giao Ban can sir dáng UBND tinh chU trI, phi hçip vâi các ban, UBKT, 
Van phông Tinh Uy theo döi, kim tra vic trin khai thirc hin Cong van nay; 
kjp thi báo cáo Ban Thi.r?ng vii Tinh Uy din bin tInh hInh lien quan djch 
bnh dO chi 

Noi nhân: 
-Nhixtrên, 
- Van phOng Trung ixong Dàng (dé báo cáo), 
- Cãc 4/c Tinh i:iy viên, 
- Cong TTDT Dãng b tinh, 
- LuuVPTU. 

T/M BAN THU CNG VIJ 
PHO BfJJJ1ITHLJONG TRU'C 
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