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THÔNG BAO NIIANH 

KIEN CUA THLIONG TRTIC  TINH UY 
v trin khai các giãi pháp phông, chng djch bnh Covid-19 

    

Thirc hin Thông báo s 204-TB/TU, ngày 05/5/202 1 cüa Ban Thing vi 
Tinh üy v tip t%lc trin khai các bin pháp quyt 1it phOng, chng djch bnh 
Covid-19. 6h00'ngày 12/5/2021, Thuing trirc Tinh üy h9p giao ban vài Thu?mg 
triIc Ban Chi dao phOng, chng Covid-19 tinh. Sau khi nghe báo cáo nhanh din 
bin djch bnh trong 24h qua, kin cüa các thãnh phAn tham dr cuOc h9p. 
Thuing trirc Tinh üy thong nht yeu cu Ban can sr dãng UBND tinh, Ban Chi 
do phOng chng Covid- 19 tinh va các dja phucing, don vj lien quan thirc hin 
ngay mt so yêu câu sau: 

1. Quan dim chi do: Djch phát sinh ch nào thI khoanh vüng dp djch 0' 
ch do. Vic quyt djnh thrc hin giãn cách, cách ly xA hOi  phãi theo dung chi 
dao cUa Phó Thu tuàng ChInh Phü tai  Thông báo s6 82/TB-VPCP ngày 
29/4/2021 cüa Van phOng ChInh PhU. Vic khoanh vUng phãi gn nMt cO th& 
trtthng hcrp chtra du can cü khoanh vUng g9n ngay thi khi khoanh vüng rng hon 
phãi cO thñ hn va khin trwlng xac djnh khu vrc cO djch, báo dam an toàn, h?n 
ch dn müc thp tht các tác dng tiêu clrc dn hoat dng san xut kinh doanh va 

ct&i s6ng cUa nguôri dan. 
P• A 2. Doi voi thanh pho Phuc Yen: 

- Thirc hin ngay cac bin pháp khoanh vüng, phong tOa cách ly khu vtrc Co 
djch tai  Phuâng Hing Vucing. Thành 1p các cht, tr?m kim djch, cô 1p ving 
djch tii các du m6i giao thông ra vào cO v1ng djch d kim soát. Ngành y t chü 
tn tham mmi dè xut các bin pháp cp bach d phOng ch6ng, dp djch. Co 
phucing an dam báo an nirih trt tr và d&i s6ng cho nhân dan trong khu virc phong 
tOa. 

- Tip ti1c trin khai các bin pháp dánh giá toàn din tmnh hmnh djch bnh trên 
dja bàn Thành ph6 d co bin pháp lânh dao,  chi  dao  kjp thyi, hiu qua. Can Cu 
vào tInh hmnh sau 2 ngây thrc hin phong tOa d6i vài phu?mg Hung Vuong và k& 
qua dánh giá toàn din tInh hInh djch bnh trên dja bàn Thãnh ph6, cO báo cáo d 
xut vâi Thtr?mg trirc Tinh uy. 



T/L BAN THEXONG VJ 
VAN PHONG 

3.SôrYt: 

- Thành 1p th chuyên mon ph61 hçip vài thãnh ph6 Phüc Yen dánh giá toãn 
din tmnh hInh djch bnh trên dja bàn thãnh ph& qua do dè xut các giâi pháp ci 
th, bin pháp phOng, ch6ng djch hiu qua, kjp thi. 

- Xác djnh Phüc Yen là khu vrc trçng dim cüa djch, c.n $p thing các nhân 
1rc t& nht d h trçi Thành ph trong Cong tác phông, ch6ng djch. Xem xét d 
nghj m?ii các chuyên gia giOi cüa BO Y th và các Bênh vin lan cüa Trung ring cO 
kinh nghim trong phông, chng dlch  covid-19 h trçi chuyên mon di vâi thành 
ph6 Phüc Yen d kim soát djch nhanh thAt. 

4. Ban Chi do phông chng djch tinh: 

- Thirc hin kim tra, rà soát toàn b quy trInh phàng, chng djch trong các 
KhU Cong nghip. Chi dao  trin khai ngay vic xét nghim ngu nhiên, gp mu 
dôi vài cOng than trong các khu cong nghip trên dja bàn tinh theo hinh thirc xA 
hi hóa. 

- Tip tic thirc hin quyt lit vic truy vt, rà soát djch tê dôi vài các trtthng 
hqp ducrng tInh và nghi thim; quãn l chat  ch các trueing hcip tip xüc; thirc hin 
nghiêm Thông báo s 204-TB/TU ngày 05/5/202 1 cüa Ban Thuông vi trong vic 
khoanh vüng, each ly, xét nghim dôi vài các Ca FO, Fl. (t'hm nhat sau 2 gi& 
phát hin có ca dito'ng tInh (FO) phái thtc hin khoanh vi~ng, cách ly ngay khu 
vztc dó, Chám nhdt sau 10 gi& phái có kit qua xét nghim di v&i các trithng 
hçip có nguy cc' cao (Fl)). 

- Ban Chi dao  phông cthOng djch tinh, T cong tác cüa BTV Tinh u tin 
hãnh kim tra dOn dc, nhe nhâ eác chôt kim soát t?i các dja bàn aa cách ly, giãn 
each & CáC dja phumg. Nghiêm tüc phê bInh các don vj thrc hin chua t&. Yêu 
can xr l nghiêm, lam gucrng các tnthng hçip khai báo y th chm, khai báo không 
trung thirc hoc tr6n khai báo, gay khó khän cho cOng tác khoanh vüng, cách ly. 

Noi nhãn:  
- Cáe d/e UVBTVTU, 
- BCSD UBND tinh, 
- Các ngành: Y th, Cong an, Quãn sir 
- Các huyn, thành üy, DU IT, 
- UBND các huyn, thành phô 
- CPVP,CVTH, 
- Luu VPTU. 
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