
U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH PHU YEN Dc 1p - Tr do - H3nh phüc 

S: /CT-UBND Phi Yen, ngây 4thang 6 nám 2021 

CHI TH! 
• /v sit chjit và tang ctrô'ng các bin pháp phông, chng dlch  Covid-19 

/ O/I trên dia bàn tinh Phü Yen 

Tr ngày 24/6/2021, Ph Yen ghi nhn mt s ca mc COVID-19 trong cong 
dông, nguy co djch tiêp titc din biên phüc tap trong thi gian ti. Thc hin kiên 
chi do cüa BI thu Tinh üy t?i  Cong van so 1298-CV/VPTU ngày 23/6/2021 cüa 
Van phông Tinh üy V/v khân truong thirc hin các bin pháp phông, chông djch 
Covid-19, dê nhanh chóng kiêm soát djch bnh Covid-19 trên dja bàn tinh, dua 
cuc song sóm trâ lai  bInh thithng; Chü tjch UBND tinh yêu cau các s, ban, 
ngành, UBND các huyn thj xâ, thành phô siêt chat  và tang cis&ng các bin pháp 
trQng tam sau: 

1. Tip tiic quán trit thirc hin nghiêm tüc, hiu qua các chi do cüa Trung 
uong và cüa tinh ye phong, chong djch theo phrnmg châm "4 ti chô"; chü c1ng 
näm tInh hInh; kIch hoat toàn b h thông dê thirc hin truy vet than tOe, khoanh 
yang, each ly vàdp djch trên din rng; rà soát, siêt chat vic thc hin các bin 
pháp phông, chông djch, dc bit là ti CC co s y t, tnrng hyc, khu cong 
nghip, nhà may, xi nghip. Tiêp tic thirc hin nghiêm tic ni dung Cong van sO 
1868/IJBND-KGVX ngày 03/5/2021, Cong van so 1935/UBND-KGVX ngày 
09/5/202 1 cüa LTBND tinh. 

2. Giao UBND các huynIthj xã/thành phô thung xuyên dánh giá mirc dO 
nguy cci theo Quyêt djnh sO 2686/QD-BCD ngày 3 1/5/2021 cüa Ban Chi dao  Quôc 
gia phOng, chông djch Covid-19 ye vic ban hành Quy djnh dánh giá mirc dO nguy 
cci va cac bin pháp hành chInh tuong 1mg trong phông, chông djch Covid-19; 
Quyêt djnh sO 812/QD-UBND ngày 23/6/2021 cüa UBND tinh ye vic Phe duyt 
Khung ké hotch dáp 1mg vài tüng cap dO djch COVID- 19 trên da bàn tinh, barn 
sat diên biên dch dê chIt dOng  quyêt djnh áp diving các bin pháp phông, chông 
djch phIt hçp. 

3. S Y t chIt tn, phi hçp vi các sO', ngành, dja phisong 
- Tang cuO'ng kiêm tra, giám sat vic thirc hin phông, chOng lay nhim trong 

co sO' khám, chüa bnh, khu vrc phong tôa, khu cách ly; 
- Tang cu?mg trang thiêt bj và nguôn lirc dê day nhanh lay mâu xét nghim, 

chüa bênh cho bênh nhân mac Covid-19; 
- Khân tnllong chi dao  truy vet than tOe, khoanh ng, dâp djch hn chê lay 

lan djch ra cong  dông; 
- To chlrc thu dung diêu trj tOt bênh than mac COVID-19, hn ché thâp nhât 

tlrvong; 
- ChIt ding mua sam, dü tr[i dy dli thuôc, boa chat, vat Ui, phuong tin 

phong, chông djch theo phuong châm 4 tti chô; 
- Chuân bj các diêu kin sn sang thiêt lap BOnh  vin dã chiên diêu tn 

COVID-19. 
4. SO' Cong Thuo'ng: Dam bão cung 1mng hang hóa, krong th?c, thc phm thit 

yêu cho nhân dan trong mçi tInh huOng; triên khai các hInh thlrc dt hang tnrc tuyên, 
giao hang tai  nha và giãn each tp trung dông nguOi khi mua sam tai  siêu thj. 
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5. Si Giáo diic và Dào tao  thu tn, phi hqp vói các ngành, don vj lien quan 
va dja phucmg khân ti-wing có ké hoach day,  hQc an toàn trong diu kin phông, 
chong djch; chi dao  cac trithng, trung tam dfrng vic tp trung on tp cho hçc sinh 
lop 12 tai  trirmg và chuyên sang hInh thüc on tp trrc tuyn, hithng dn on tp 
qua mang  internet...; chuân bj tot các diêu kin dê to chüc tht kr thi tt nghip 
THPT quôc gia và triên khai nàm h9c mcci trên dja bàn tinh, dam báo an toàn và 
dicing quy djnh. 

6. Si Thông tin và Trnyn thông 
- Day manh  các boat dng thông tin, tuyên truyên den các tang lap nhan dan 

nhäm nâng cao nhan  thirc va chap hành cac quy djnh ye phông chng djch và ' 
thirc tu bão ye süc khOe cña bàn than. 

- Tang ctrang üng diing các giái pháp quãn 1' khai báo y t din tir, h trçi diki 
tra djch t bang ma QR. 

- Xir 1' nghiêm cac hành vi dua tin, chia sé thông tin sai sr that, gay hoang 
mang du lu3n, gay ánh huang không tot den cong tác phOng, chong djch cüa tinh. 

7. Sâ Van hóa-Th thao và Du ljch: Tip tiic tang ci.rang cong tác phi hcip 
kiem tra, giam sat viec chap barth nghiem cac quy dnh ye phong chong dch, nhat 
là tai  các nha hang, khách san,  co s& lu-u tilt, di tich ljch sir - van hóa, danh lam 

A • 9 thang canh, khu, diem du lch tren da ban tmh, 

8. Si Lao dng-TIurang birth va Xã hOi  chü ti-I, phi hqp vói các ngành chüc 
näng và dja phuang tang cuang cong tác quàn 1 lao dng nithc ngoài lam vic 
trên dja bàn tinh; phi hçip trin khai cong tác phOng chông djch tai  Ca s san xuât, 
kmh doanh, khu Cong nghip; pboi hqp thrc hin cac che dQ, chmh sach cho cong 
nhan, ngucli lao dung lien quan den dch bçnh COVID-19 theo quy dnh. 

9. So Giao thông 4n tãi: Tang cithng cOng tác quán l' phuang tin 4n tái; 
phi hçip Cong an tinh kim soát chit  ch phuang tin 4n cbuyên hành khách tr 
vüng cO dch vao dja bàn tinh; han  ché tôi da vic di chuyên tir da bàn, khu vijc 
nay sang dja bàn, khu vrc khác. 

10. SO Tài chInh: Chü tn, phi hçip vOi SO Y th, UBND huyn, thj xä, thành ph 
tham mu-u UBND tinh dam bâo kinh phi phiic viii cong tác phOng, chông dich  và chê 
d chInh sách d6i vói ngir&i tham gia cong tác phOng, cbông dch cting quy djnh. 

11.Côngantinh 
- Tang cu-Ong clii dao  dam báo an ninh tr.t tir, phOng chong tii phm, xr 1-

nghiêrn các trithng h9p vi pharn an ninh trat  tsr, vi phm trong vic t1c hin các 
hoat d9ng phong, chong dcb bçnh. 

9 .' . . p . . A A - Chu tn, phoi hçip vcn Ban chi dao  PCD Covid-19 cap huyen chuan bi phucing 
an thiêt 1p các chôt phOn djch tai  dja bàn giáp ranh dja phixcing có dch dê do ththi 
nhit, yêu cAu khai báo y tê; ph6i hcip thirc hin cách ly ngay dôi tirclng nguy Ca. 

12. BO Chi buy Quân sir tinh, BCH BO di biên phOng tinh, UBND các 
huyn, tbj xã, thành pM phôi hçxp SO Y tê dam bào tot các diu kin tai  các khu 
cách ly tp trung cña tinh dê sin sang cho vic cách ly y tê tp trung. 

13. D nghj Uy ban Mt fran  T quc Vit Nam tinh yà cáct cbi'rc chInh ti-i 
- xã hi phOi hçp ca quan chirc näng tuyên truyên 4n dOng  các tang ió'p nhân dan 
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chip hanh, tuânthü cac bin pháp phôtig, chng djch; dng thôi quan tam chäm to 
các dôi t.rcYng yeu the, dam báo an sinh xã hOi. 

14. Các nganh, dan v  can cu churc näng nhiêm vii duqc giao tIch ctrc ph6i 
hçvp vài cac ca quan lien quan trien khai thirc hin nghiem các bin pháp phông 
chong djch trên da bàn tinh; 

Can b, cong chuc, viên chüc và ngithi lao dngthuc các ca quan, dcm vi 
Nba nuâc không di ra ngoài tinh trong thi gian nay de t.p trung giãi quyêt cong 
vic va phiic vi cho cac hoat  dng phông, chong djch. Thu tn10ng co quan, dan v 
phài chiu trách nhiem nêu dê xáy ra djch lien quan den can b, nhân viên cña minh. 

Ngithi dumg dâu các Ca quan, dcm vj chju trách nhim xây dirng phiwng an 
lam vic cho cor quan, dan vj mOt  each phü hqp báo dam an toàn cho can bO,  nhân 
viên; không to chrc cáe cuOc  hp,hi ngh khong can thiêt, tang cixng urng ding, 
six dpng cong nghe thong tin de giao dch, lam vic trirc tuyen, khong de drnh trç 
cong viêc nhât là các cong vic Co thai han,  thai hiu theo quy djnh cüa pháp lu.t, 
các djch vii Cong phic vi nguai dan và doanh nghip. 

,, , , Is , S 15. Che d9 bao cao cong tac phong, chong dtch: 
- Các da phuong, Ca quan, dan v th%rc hin nghiêm ch d báo cáo, gUi ye So 

Y té trithc 14 giO hang ngày; 
- SO Y tê tong hçp, báo cáo Ban Chi dao tinh, UBND tinh, ThiRmg tnrc Tiith 

ày tnthc 16 gi& 30' hang ngày. 

Yêu cu Thu tnxOng các sO, ban, ngành, Chü tch UBND các huyn, thj xà, thành 
phô khan tnrcYng to chIrc thrc hin cac ni dung cüa Chi thj; chju trách nhim truOc 
Chu tjch UBND tinh nêu dê xáy ra các thrOng hçip không chap hành nghiém quy djnh 
phOng, chng djch trén dja bàn, linh virc duçic phân cong phi,i trách./. 

Noinhân: 
- BCDQG PC djch COVID-19; 
- Van phông ChInh phü; 

- TT Tinh üy; 
- TT.HDND tinh; 
- Uy ban MTTQVN và hOi  doan th tinh; 
- Thành iy, Th ñy, HU, DU thuOc  TU; 
- Các Ban XD Bang Tinh üy; 
- CT, PCT.UBND tinh; 
- TV BCD PC djch nCoV tirih; 
- VP: Tinh üy, HDND tinh; 
- Các tnthng DH, CD trên dja bàn tinh; 
- CVP, PCVP UBND tinh; 
- Báo PY, Dài PTTHPY, TTI'T tinh; 
- Luu: VT, TH, KGVX(Ty). 

CHUTICH 

Trân Hüu Th 
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