
TNH UY THANH HOA BANG CQNG SAN VIT NAM 
* 

S 161 1-CV/TU Thanh Hóa, ngày 09 tháng 3 nám 2020 
V/v tang cithng lânh dqo, chi dqo phông, 

cizóng dich  bnh C'ovid-19 trén df a bàn tinh 
trong tInh hInh mái 

KInh gzi: - Ban Can sir dàng UBND tinh; 
- Các huyn, thj, thành üy; 
- Cãc ban dáng, ban can sir dàng, dãng doàn, 

dâng üy tnrc thuc Tinh Uy; 
- Các so, ngành, MTTQ và các doàn the cap tinh, 
- Các dông chI Tinh üy viên. 

Trong thOi gian qua, duOi sr lânh dao,  chi do quyt 1it cüa Trung uang, 
cüa Tinh ày, HDND, UBND tinh và Ban Chi ctao cap tinh ye phông, chông djch 
bnh Covid-19; sir vào cuc dông b, kjp th?i cüa câ h thông chInh trj, tInh hlnh 
djch bnh Covid-19 trên dja bàn tinh ta d duçc kiêm soát rat tot. Tuy nhién, hin 
nay tInh hInh djch bnh dang có nhUng diên biên phüc tap, dtc bit 0 mt sôtinh, 
thành phô nhi.r: Ha Ni, Lao Cai, Quãng Ninh, Ninh BInh, Thra Thiên Hue, Dà 
Nng,... dã ghi nhn có them nhüng truOng hqp mOi nhiêm bnh. 

Trên dja bàn tinhta, sS ngu0i tr các quc gia, vüng lãnh th và các tinh, 
thành phô Co djch trO ye dir kiCn cOn tiêp tic tang them trong thOi gian t0i. Day 
là nguôn có nguy c lay nhim djch bnh Covid-19 rat cao, khO kiêm soát, khó 
giám sat. Dê chü dng phOng, chông có hiu qua djch bnh Covid-19 trong tInh 
hInh m0i, Ban ThuOng V11 Tinh Uy yêu câu các cap üy dãng, chInh quyên, CáC 
ban, sO, ngành, Mt trtn To quôc và cãc doàn the cap tinh tiêp tVc  thc hin 
nghiêm tàc Cong van so 79-CV/TW ngày 29/01/2020 cüa Ban BI thu Trung 
uong Dáng, các chi thj, cong din, van bàn chi do cüa Thu tu0ng ChInh phO, 
B Y tê, Cong van so 1561-CV/TU ngày 3 1/01/2020 cUa Ban ThirOng vi Tinh 
ày ye vic phOng, chông djch bnh Covid-19; dông th0i tp trung thrc hin ngay 
mt so nhim vi tr9ng tam sau day: 

1. Tang cuOng lãnh dio, chi do thc hin t6t cong tác tuyên truyn, nâng 
cao nhn thirc, trách nhirn cüa các cap Uy, tO chüc dàng, các ca quan, to chüc 
và can b, dãng viên, các tang 10p Nhân dan trong thirc hin các chi do ciia 
Trung uang, cüa tinh ye cong tác phOng, chông djch bnh Covid-19. 

- Ban Dan 4n Tinh ày, Mt trn T quôc và doàn th các c.p, d.c bit là 
t?i co sO tiêp tVc  phO biên, tuyên truyên, nâng cao nhn thLrc cüa Nhân dan dé 
chà dông, tir giác thirc hin dOng b các giãi pháp phOng, chông dch bnh, phát 
huy vai trô, trãch nhim cUa mi ngui dan trong vic bão v, nâng cao süc khOe 
cüa rnInh va cong dong; không hoang mang, lo lang qua mOc, thçrc hin nghiêm 
khuyên cáo cüa Bô Y th và các cci quan chüc nang d chung tay ngAn chn djch 
bênh. 



- Ban Tuyên giáo Tinh üy chi dao,  djnh hu&ng các cci quan báo chI tang 
cix&ng tuyên truyên ye cong tác phông, chông djch bnh, cung cap thông tin day 
dü, chInh xác, kjp thii, diing ctjnh huàng; chU dng dau tranh, phân bác các quan 
diem sai trái, thu djch, lçi diing tInh hInh djch bnh dê tung tin, bja dt gay ánh 
hix&ng tiêu crc trong cong dOng. 

2. Ban Can sr dãn UBND tinh lãnh dao  UBND tinh kh&n tnrong kIch 
hott H thông phông, chông djch bnh Covid-19 trên dja bàn tinh a müc cao 
han; chi do các lirc krçmg chCrc nAng, UBND các huyn, thj xã, thành phO th1rc 
hin quyét lit các giâi pháp, sn sang i.rng phó vói các tInh huOng phông, chông 
djch bnh; kiên quyêt không dê djch bnh phát sinh, büng phát và lay Ian trén 
dja bàn tinh. Trong do, dc bit chü tr9ng các vic sau: 

- Phát hin sam, khoanh vüng, cách ly, diu tn, kiêm soát cht chë các 
truäng hqp tiêp xüc gân vài nh0ng ngu&i mac Covid-19. 

Tang cithng kim soát chit chê nguri nhp cãnh và ngithi tl'r các tinh, 
thành phô trong Ca nuâc vào dja bàn tinh ta qua câ 04 loi hInh giao thông 
(duang b, duang sat, hang không, duang thüy), nhât là qua các cra khâu, 
Càng hang không Th9 Xuân, Câng biên Nghi San, ben Xe, nhà ga,...; trong 
tam là nhUng ngthi den tü vüng có djch, di qua yang cO djch; to chcrc sang 1cc 
các dôi tuqng cO nguy cci nhiêm bnh dê có bin pháp xfr 12 kjp thai. 

- Thirc hin nghiêm vic khai báo và kim tra y t & cor s&, cách ly y  th ti 
các khu cách ly tp trung, each ly t.i norm lam vic, cách ly tai  norm liru trii, noi cr 
trü. Nâng cao vai trô cüa các don vj quân di, cong an, chInh quyên Ca sâ trong 
vic cách ly; kiêm soát cht ch ngu&i duqc cách ly và xii 1 nghiêm các tnu&ng 
hçip vi phm quy dinh. 

- Chi dao  Bnh vin Da khoa tinh, Trung tam kim soát bnh tt tinh, các 
co' sâ y té, dan vj lien quan nãng cao näng lirc chuyên môn, k5 thut trong vic 
sang Icc, xét nghim vâ diêu trj bnh nhân mAc bnh Covid- 19 dê có the trin 
khai m& rng trén cong  dng; chuân b các diêu kin can thiêt ye nhân hrc, trang 
thiêt bj, vt tu,... de san sang l'rng phó vói mi tInh huOng phát sinh. 

- Chi doCông an tinh, So Thông tin và Truyn thOng, UBND các huyn, 
thj xA, thành phô, các dan vj lien quan tAng cithng quãn 1 nhà ntrOc ye thông tin 
djch bênh Covid- 19, nhât là trên mng xà hOi;  kjp thai phát hin, xO l nghiêm 
các hành vi tung tin, bja dt gay ánh hix&ng tieu circ trong phOng, chOng djch. 

- Chi d?o  SO Y t: Xay drng h tMng biu rnu báo cáo tInh hInh djch 
bênh Coyid-19 và hiiOng dan các dja phixcmg, ca quan, dan vj thirc hin vic báo 
cáo theo biêu rnau. Tong hqp tInh hInh djch bnh Covid- 19 trên dja bàn tinh, 
báo cáo Ban Thixông vi1 Tinh üy (qua VAn phOng Tinh üy) và UBND tinh 
tnrOc 16 gi& hang ngày; th&i gian thrc hin: bt du tü ngày 10/3/2020. 

3. Ngu&i dng du cp üy, chInh quyn các cp tip tc tp trung cao cho 
Cong tác phOng, chông djch bnh, phát trién kinh t - xà hOi,  báo dam an ninh 
chInh trj, trt tu an toàn xA hi trên dja bàn. Tric tiêp chi dao  và chju trách 
nhim ye các hoat dng phOng, ch6ng djch bnh tai  dja phiiang, dan vj di.rçic 
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giao phii trách; huy dng toàn h thng chInh trj va Nhân dan tham gia phèng, 
chông djch bnh; tp trung ixu tiên nguôn hjc, chuân bj cac phuong an sn sang 
t'rng phó vci mci tInh huông. Trong trithng hçp can thiêt, t?m d&ng các hoat 
dng tp trung dông ngthi, các 1 hi, các hi nghj, hi tháo,... dé tp trung cao 
nhât cho cong tác phông, chông djch. 

4. Các ban, ban can sir dâng, dáng doàn, dâng Ciy trirc thuc Tinh Oy, các 
si, ngánh, Mt tr.n To quôc và các doàn the cap tinh thc hin cong tác phông, 
chông djch theo chtrc näng, nhim vii cOa minh; yêu câu can b, dãng viên, cong 
chirc, viên chirc, ngthi lao dng a các ca quan, dn vi trong toàn tinh gucng 
mâu thuc hin phông, chông djch bnh, han  chê các boat dng tp trung dông 
ngithi, truang hqp to chüc các sir kin cüa gia dInh (dam cuai, lien hoan,...) can 
to chüc gçn nhç, han  chê so h.rcng ngiiai tham dir a mirc thâp nhât. Tang c1.rng 
cong tác kiêm tra và xir 1 nghiêm tO chirc, cá nhân không thirc hin nghiêm tüc 
cht'rc trách, nhim vii và các quy djnh trong cOng tác phông, chông djch bnh. 

5. Trong qua trinh t chtrc thirc hin cong tác phOng, ch6ng djch bnh, 
phãi Iuôn tuân thu sr chi dao,  diêu hành thông nhât cüa Ban Chi dao  Quôc gia 
vâ Ban Chi d?o  cap tinh ''ê phông, chông djch Covid-19; phát huy mnh m 
phixong châm 4 ti chô; hêt src bInh tinh iLrng phó vai mi tInh huông; quân l); 
chtt chê mirc d, lieu li.rcing cOng tác truyên thông. 

6. Van phông Tinh üy phi hçp chat che vOi các Ban cüaTinh uy, cp 
Uy, to chüc dãng, các sO, ngánh chüc näng näm bat tInh hmnh triên khai thçrc hin 
các ni dung cña Cong van nay và Cong van so 1561-CV/TU ngày 3 1/01/2020, 
thi.thng xuyên báo cáo Ban ThirOng vii Tinh üy. 

No'i nhân: 
- Van phOng Trung lxclng Dãng (b/c); 
- Nhu kInh gi'ri; 
- Liru Van phèng Tinh üy. 
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