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S:  4L  /CT-UBND Quáng Trj, ngày  40  tháng nám 2020 

CHi Till 
V th,rc hin các bin pháp cp bach phông, chng djch COVID-19 

trên dja bàn tinh trong tInh hInh mó'i 

KInh giri: 
- Các co quan, dcin vj Trung iicing trên dja bàn tinh; 
- Các S&, Ban, ngành, doàn the cap tinh; 
- JJBND các huyn, thj xA, thành phô; 
- Các To chüc, Doanh nghip trén dja bàn tinh; 
- Toàn the nhan dan trên dja bàn tinh. 

FJin nay, tInh hInh djch bnh COVID- 19 trên dja bàn tinh dang có din bin ht 
strc phi.'rc tp. Tmnh den 1 8h00 ngày 09/8/2020, trên dja bàn tinh có 4 ca duung tInh 
vói vi rut SARS-COV-2 và 2 ca dtxcing tInh ngoài dja bàn tinh có hru trü trén dja bàn 
tinh. Các ca di.rng tInh có ljch sr di chuyên nhiêu và hêt sl.rc phrc tap.  So krqng 
ngithi thuc din F2, F3, ... khá lan và chi.ra the truy tim dâu vet, khoanh vüng hét. 
Dc bit, vi rijt SARS-COV-2 dA xuât hin t?i  Bnh vin Da khoa tinh và có nguy cci 
lay Ian ra cong  dông. VI vy, khá nàng büng phát djch bnh COVID- 19 trên dja bàn 
tinh là khá cao. 

Thirc hin lai kêu gç1 cüa Tong BI thi.r, Chi tjch rnrOc Nguyn Phu Tr9ng, vOi 
tinh than vi sirc khOe và tInh mng cüa con nguii là trên hêt; thrc hin chi dao  cüa 
Thu thong ChInh phü, Ban Chi dao  Quôc gia phông, chOng djch và Tinh üy ye 
phông, chong djch bnh COVID- 19; can c1r kiên dé nghj cüa Sâ Y té, các thành 
viên Ban Chi dao  phông chông djch COVID- 19 tinh và tInh hInh thirc té djch bnh 
diên ra trên dja bàn tinh, Chü tjch UBND tinh yêu câu các co quan, don vj Trung 
iicing dóng trén dja bàn tinh, các SO, Ban ngành, doàn the, UBND cac huyn, thj xä, 
thành phO và toàn the nhân dan trong tmnh tp trung thrc hin tot các bin pháp 
phông, chông djch sau day: 

1. Ap diing quy djnh v phông, chng djch di vOi các huyn, thj xã, thành ph 
nhu sau: 

1.1. Thành ph Dông Ha: Thirc hin giân each xã hi 15 ngày ké tcr 19h00 gi& 
ngày 10/8/2020 trén phm vi toàn dja bàn thành phô de thirc hin các bin pháp cap 
bach phOng, chông dich COVID- 19. Cii the: 

- Gia dInh giãn cách vOi gia dInh, khu pht giãn each vOi khu ph& phirOng giân 
each vOi phhOng; phân xu&ng, nhà may san xuât phài bào dam khoâng cách an toàn, 
deo khãu trang, thirc hin khO trüng, diet khuân theo quy djnh. 
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- Yêu cAu m9i ngt.thi dan ti nhà, chi ra ngoài trong truông hçip tht sr can 
thiêt nhu thu hoach müa mâng, mua lrnmg thrc, thirc phâm, thuôc men, cap cüu, lam 
vic ti nhà may; co sâ san xuât, c s kinh doanh djch vti, hang hóa thiêt yêu không 
bi dóng c1ra. 

- Thirc hin nghiêm vic gift khoâng each tôi thiu 2m khi giao tiêp; không tp 
trung qua 2 ngi.r?ii ngoài phm vi cong s?i, trung h9c, bnh vin và tai  nai cong cong. 

- Yêu cu toàn th nhân dan tr giác chip hành các yêu cu, các bin pháp 
phông chOng djch, tIch c1rc tham gia khai báo y té tr nguyen, thirc hin day dü cac 
bin pháp tir báo v mInh, gia dInh mInh vâ tham gia Co trách nhim vOi các ho?t 
dng phOng, chông djch çüa các cc quan chirc näng và cong dông; nglz&i dtrng dâu 
doanh nghip, ci s san xuât, cos& kinh doanh hang hóa, djch vi chju trách nhim 
áp diing các bin pháp phOng, chông dich tai  ca si mInh, bâo dam sirc khóe, an toàn 
cho ngii?ii lao dng. 

- Các cuc h9p, hi nghj hoat  dng phçic vij cOng tác phOng, chng djch bnh, 
trrc chiên dâu, cung Crng hang hóa djch vii thiêt yêu vâ các nhim vii chInh trj khác 
vn diiac thirc hin, vii diêu kin ngi1ii dung dâu chju trách nhim ye dam bão an 
toàn phOng chông djch bnh cho can b, nhân viên. Các cci quan, &Yn vi chü dng bô 
trI phuang an lam vic cüa c quan, dcrn vi mInh, vüa bão dam thirc hin nhim vii 
chInh trj, vua bâo dam cOng tác phông, chông djch bnh. 

- UBND thành ph Dông Ha phi hçp Sà Lao dtng - Th.rang binh và Xã hi chi 
dao UBND các phumg, xâ trên dja bàn rà soát các h gia dInh ngheo, h cn nghèo 
không the báo darn duçrc hwng thrc thirc phâm thiêt yêu trong thai gian thirc hin 
giân each xã hi dé cO giãi pháp h trç kjp thii. 

1.2. Huyn Vinh Linh và huyn Hithng Hóa: Thirc hin các quy djnh ye phOng, 
chông djch bnh theo tinh than Chi thj 1 5/CT-TTg ngày 27/3/2020 cOa Thu tuâng 
ChInh phü ye quyêt Iit thirc hin dcrt cao diem phông, chong djch COVID-19. Thai 
gian thrc hin: Tr 19h00 gR ngày 10/8/2020 cho den khi có thông báo mai. 

1.3. Các huyn Triu Phong, Hái Lang, Gio Linh, Cam L, DakrOng, huyn dáo 
Con CO và thj xâ Quang Trj: Thrc hin các quy djnh ye phOng, chông djch theo tinh 
than Chi thj sO 19/CT-TTg ngay 24/4/2020 cOa ThO ti.rOng ChInh phU ye tiêp tic thirc 
hin các bin pháp phông, chông djch COVID-19 trong tInh hInh mai. Thai gian thirc 
hin: Tir 19h00 gia ngày 10/8/2020 cho den khi có thông báo mai. 

2. Yêu cu toàn th can b, nhân dan trong tinh tir giác chip hành vic deo khu 
trang nai cOng cong, các bin pháp phông chông djch, tIch circ tham gia khai báo y tê 
tir nguyen,  thirc hin day dü các bin phap t1r báo v mInh, gia dlnh mInh và tham gia 
có trách nhim vói các hot dng phOng, chông djch cüa các Co quan chuc nàng va 
cong dOng; ngithi dung dâu doanh nghip, co sa san xuât, co sa kinh doanh hang hóa, 
djch vi chju trách nhim áp ding các bin pháp phàng, chong djch t?i  co sâ mInh, 
báo dam sue khóe, an toàn cho ngi.rôi lao dng. 

3. Sâ Y t chü tn, phM hçp COng an tinh yà UBND các huyn, thj xã, thành phi 
áp ding các bin pháp phü hqp dôi vOi tat ca các tnrang hçTp co nguy co, tiêp xàc vâi 



3 

nguäi bnh, ngithi qua 1i các dja phixcmg co djch; tip tic kêu gçi ngiRii dan dã qua 
lai các dja diem nay khai báo y té và yêu cau lien h dê duoc xét nghim; chi do các 
cci sO y tê có giài pháp thirc hin khám, chfra bnh cho nhân dan. 

4. B Chi huy Quân sir tinh chü trI, phM hçp UBND các huyn, thj xâ, thành 
phô tiêp tiic diêu phôi vic to chüc, sAp xêp, mO rng các Ca sO cách ly tp trung. 

5. Bô Chi buy B di Biên phông phi hqp vói UBND các dja phtxang trên 
tuyén biên giOi tiêp t%lc tang cixOng kiêm soát biên giOi dat lien và bien giOi biên, 
ngAn chn nguOi xuât nhp cánh trái phép, phôi hqp vOi chInh quyên dja phrnmg bâo 
dam an ninh trt ti1 vüng biên giOi. 

6. SO Cong Thuong chü trI, phi hcip các ngành, dja phixang lien quan báo dAm 
hang hóa, h.rcing thirc, thirc phâm thiêt yêu cho nhân dAn. 

7. SO GiAo diic và DAo tao  t chOc vic ch&ii thi t& nghip THPT dAm bAo dung 
quy djnh cUa Bô Giáo dc và Dào tao  và cong tAc phông, chông djch bnh. 

8. SO VAn hóa Th thao và Du ljch: Tam d&ng hoat dng don tip khách du ljch, 
tham quan tai  các di tich ljch sO vAn hóa, danh lam thAng cãnh và các khu diem du 
ljch trén dja bàn tinh kê tO 7h00 ngày 11/8/2020 cho den kbi có thông báo mOi. 

9. ChInh quyn các cp, dc bit là cp ca sO, cAnh sat khu v1rc, thanh niên xung 
kIch trén dja bAn, tO dan phô, thôn bAn... tang crOng vic giám sat các tnrOng hçxp 
cAch ly tai  nhA,  han  chê tot da vic giao tiêp các dôi tl.rçYng bj cách ly y tê; thirc hin 
crOng chê cAch ly tp trung dôi vói các trinmg hçp không thirc hin cách ly tai  nhA 
hoc thirc hin cách ly tai  nha không dung theo quy djnh. 

10. Các cp, cac ngành tip tic di mOi, cAi tin phiiang thOc lam vic, nhm 
thIch Ong bôi cAnh phông, chông djch bnh; tang cuOng irng dirng cong ngh thông 
tin, các hoat dng trrc tuyên trong chi dao,  diêu hAnh, lam vic, hQc tp, thrc hin 
thu tiic hành chInh, khuyen khIch ngi.rOi dan tAng cixOng sO ditng các djch vii cOng 
tri7rc tuyén, thO tiic bArth chInh qua môi tm&ng mang. 

11. Cñng vOi vic tAng cuOng phOng, chng djch bnh COVID-19, các cAp, các 
ngAnh can tp trung thirc hin các giAi pháp cii the, hthi hiu dé kjp thOi tháo gO khó 
khAn cho sAn xuât, kinh doanh, bAo dAm an sinh xA hi. 

12. Do tInh hInh djch bnh COVID-19 trén dja bàn tinh hin nay dang có chiu 
huOng lay lan trong cong dông, nên khOng thixc hin vic dua nguOi QuAng Trj tir Dà 
Nng trO ye QuAng Trj. Giao SO Lao dng - Thuang binh và XA hi chü trI, phOi h?p 
cAc ngAnh lien quan tiêp tiic cp nht tInh hInh nh&ng dôi tixcing nêu trên, dé dê xuât 
thành phO Dà NAng ho trq ngithi dan theo quy djnh. 

13. SO Thông tin và Truyn thOng, các cci quan, don vj trén dja bàn tinh, UBND 
các huyn, thj xA, thành phO phôi hp vOi Mt trn To quOc, các doàn the vn dng 
nhAn dan tang cuOng cong tác tuyên truyen, v.n dng, huOng dan ngi.r&i dan có din 
thoai thông minh cài d.t và sO ding Ong dung phAt hin tiêp xüc Bluezone, phtc v17i 
có cong tác phOng, chông djch bnh. 
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14. Chü tjch UBND các huyên, thl xä, thành ph can cir diu kin th cüa dja 
phrong mInh dé triên khai thic hin nghiêm cong tác phông, chông djch bnh 
COVJD-19 trén dja bàn theo phircing châm 4 tti cho, phôi hçp tOt gira các 1irc hxçing, 
quyêt tam khOng chê, kiêm soát djch bnh; tuyt dôi khOng duçc Jo là, chü quan. 

Các So, ban ngành, doàn th và IJBND các huyn, thj xã, thành ph can cr ni 
dung Chi thj nay, chü dng tO chirc thirc hin; tham miiu, dé xuât UBND tinh xir 
nhQng ni dung, nhim vii vuçit thâm quyên./.j 

Nol n/ian: 
- Nhtr trên; 
- B Y tê; 
- Thithng trirc Tinh ày; 
- Thtr?mg trirc HDND tinh; 
- Chà tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ltru VT, VX. 
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