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                         Kính gửi:   

                                               - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

          - UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc 

họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Văn bản số 26-

CV/BCĐ ngày 26/7/2020 và Văn bản số 27-CV/BCĐ ngày 28/7/2020 của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Công điện số 2388-CVV-TU ngày 

30/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trong tình hình mới; 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: 

- Tiếp tục đề cao trách nhiệm, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời 

các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVD-19 tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch, tuyệt 

đối không lơ là, chủ quan, kiên quyết không để dịch bùng phát trên địa bàn. 

- Tổ chức thực hiện các hoạt động tại đơn vị, địa phương mình (hội họp, 

chỉ đạo, điều hành xử lý công việc, làm việc …) phù hợp, sát với diễn biến dịch 

bệnh trong tình hình mới và phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, khuyến cáo 

phòng, chống dịch bệnh.  

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh 

thông tin, tuyên truyền về tình hình, diễn biến của dịch COVID-19; các biện 

pháp phòng, chống dịch và khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, chủ động, tự 

giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo quy định và 

khuyến cáo của ngành Y tế. 

3. Sở Y tế khẩn trương chủ động phối hợp, đôn đốc và tổ chức thực hiện 

ngay các nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 5053/UBND-VX1
 
ngày 31/7/2020 của 

UBND tỉnh về việc kịp thời rà soát, quản lý, cách ly trường hợp đi đến các địa 

điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.     

4. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng phương án tổ chức tốt kỳ 

thi tốt nghiệp trung học phổ thông bảo đảm an toàn theo chỉ đạo của Bộ Giáo 



dục và Đào tạo. Các điểm thi phải bố trí phòng thi dự phòng, có phương án bố 

trí điểm thi dự phòng trong trường hợp điểm thi chính thức đang trong vùng 

phong tỏa. 

5. UBND các huyện, thành phố, thị xã: 

- Rà soát, lập danh sách đầy đủ các trường hợp đi từ Đà Nẵng về kể từ 

ngày 01/7/2020 và các khu vực có ca bệnh dương tính về địa phương (theo 

thông báo hàng ngày của Bộ Y tế); điều tra kỹ yếu tố dịch tễ và dấu hiệu lâm 

sàng như sốt, ho, khó thở... để quyết định biện pháp cách ly phù hợp (tại nhà, tập 

trung, cơ sở y tế) theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Theo dõi, giám sát y tế chặt chẽ các trường hợp nêu trên và có giải pháp 

ứng phó kịp thời: Người có tiếp xúc với người bệnh phải thực hiện cách ly ngay; 

người có biểu hiện ho, sốt thì khẩn trương phối hợp với Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh để thực hiện xét nghiệm. 

- Bảo đảm năng lực cho hệ thống y tế, trước hết là dụng cụ, phương tiện, 

vật tư phục vụ phòng, chống dịch và cán bộ, lực lượng chuyên môn đáp ứng yêu 

cầu phòng, chống dịch; sẵn sàng thực hiện khoanh vùng và dập dịch ngay tại địa 

điểm có người nhiễm, nghi nhiễm COVID-19. 

- Chuẩn bị địa điểm, phương án cách ly tập trung trên địa bàn theo 

phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng sử dụng khi có tình huống xảy ra. 

- Khẩn trương rà soát phương án, kế hoạch phòng, chống dịch của địa 

phương, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trong tình hình mới; khuyến cáo 

việc hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ... Tăng cường công tác 

quản lý không để thiếu hàng, sốt giá và các hoạt động gây mất an ninh trật tự 

trên địa bàn. 

Yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện kịp 

thời các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- Bộ Y tế; 

- TTr BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, PVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm TT-CB-TH; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;      

- Lưu: VT, VX1. 
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