UBND thành ph à Nng ã quyt lit, khn trng ch o trin khai nhiu bin pháp phòng, chng dch mt cách
nghiêm túc, úng quy nh. Bc u, ã kim soát, hn ch thp nht các ca nhim mi, tng bc kim ch dch bnh lây
lan trên din rng, trong cng ng. Công tác phòng, chng dch ã dn i vào n np, có hiu qu và c nhân dân
tin tng, chp hành và Trung ng ánh giá cao.
Ch tch UBND thành ph hoan nghênh, ánh giá cao s vào cuc quyt lit ca các s, ban, ngành, a phng,
các t chc oàn th, doanh nghip, các t chc, h kinh doanh và c bit ngi dân trên a bàn thành ph ã vt
qua mi khó khn, thách thc, ng lòng, quyt tâm, chung sc, ng h cùng chính quyn thành ph trong cuc
chin chng dch bnh COVID-19 vi tinh thn cao nht trong nhng ngày va qua.
Trong thi gian n, d báo tình hình dch bnh COVID-19 trên a bàn thành ph còn tim n nhiu yu t khó
lng, nu không trin khai các bin pháp mnh m hn s không áp ng c yêu cu chn ng dch bnh và nguy c
lây lan trong cng ng, nh hng trc tip n an ninh trt t, sc khe, i sng ngi dân và tip tc nh hng n phát trin
kinh t-xã hi ca thành ph.
Trc tình hình ó, UBND thành ph yêu cu các s, ban, ngành, các t chc oàn th; UBND qun, huyn,
phng, xã tp trung cao công tác phòng, chng dch COVID-19 và xem ây là nhim v trng tâm, cp bách
nht trong thi im hin nay; cao k lut, k cng, trách nhim ca ngi ng u và huy ng c h thng chính tr tham
gia vào cuc quyt lit hn, khn trng hn; ch ng trin khai thc hin ng b, có hiu qucác bin pháp phòng, chng
dch theo các vn bn ch o ca B Chính tr, Ban Bí th, Chính ph, Th tng Chính ph, Thành y và UBND
thành ph.
Tuyt i không ch quan, l là, mt cnh giác, không dch bnh bùng phát, lây lan trong din rng; hn ch thp
nht ca lây nhim mi, t vong và i n khng ch dch bnh, bo v an toàn tính mng và sc khe ca tt c ngi dân.
Tip tc quán trit tinh thn "chng dch nh chng gic”, kiên nh thc hin các nguyên tc phòng, chng dch:
ngn chn, phát hin, cách ly, khoanh vùng, dp dch; ng thi thc hin tt công tác iu tr, hn ch thp nht ngi t
vong vi phng châm “4 ti ch”.
Tip tc y mnh công tác thông tin tuyên truyn v phòng, chng dch bnh; kp thi cung cp thông tin y ,
chính xác, to tâm lý an tâm, tin tng cho ngi dân.
Cán b, công chc, viên chc, ngi lao ng ti các c quan, n v phi gng mu, i u trong vic thc hin các bin
pháp phòng, chng dch.
Ngi ng u c quan, n v, a phng chu trách nhim xây dng k hoch, phng án làm vic cho c quan, n v mình
mt cách phù hp, bo m an toàn tuyt i, không ình tr công vic, nht là các công vic có thi hn, thi hiu
theo quy nh ca pháp lut; t chc trin khai hiu qu các dch v công trc tuyn phc v ngi dân, t chc, doanh
nghip. Nu c quan, n v, a phng nào xy ra sai sót, thiu trách nhim trong công tác phòng, chng dch
bnh thì ngi ng u c quan, n v, a phng ó phi chu trách nhim cá nhân trc Ch tch UBND thành ph.
Mi ngi dân lúc này là mt chin s trên mt trn phòng, chng dch bnh bng vic t giác chp hành nghiêm
các yêu cu, bin pháp phòng, chng dch, ai nhà ny, không ra ngoài, tr trng hp tht cn thit. Tích cc
tham gia khai báo y t; thc hin nghiêm túc, y các bin pháp t bo v mình, gia ình mình và tham gia
tích cc, có trách nhim vi các hot ng phòng, chng dch ca các c quan chc nng và cng ng. Khuyn
khích các t chc, cá nhân, doanh nghip s dng các dch v công trc tuyn, s dng dch v bu chính công
trong vic gi h s và nhn kt qu th tc hành chính.
Thc hin nghiêm ch trng ca UBND thành ph v tm dng các hot ng nh l hi, nghi l tôn giáo, hot ng th dc
th thao, s kin; hot ng ca các c s kinh doanh và các dch v không thit yu; khu vui chi, gii trí, c s làm p,
karaoke, mát-xa, quán bar, v trng, trò chi in t, nhà hát, rp chiu phim, các sân vn ng, sân tp; kinh
doanh ti các ca hàng n ung, gii khát k c bán hàng qua mng, bán hàng mang v; hot ng tuyn sinh, t
vn trc tip; hot ng dy và hc t cp mm non n cao ng, i hc và các hình thc dy và hc trc tip; hot ng thi
công các công trình xây dng trên a bàn thành ph... theo các vn bn ch o ca UBND thành ph.

S Y t phi hp vi các c quan, n v, a phng tip tc tng tc truy vt ngun lây, phát hin nhanh nht các ca nhim
trong cng ng; ch ng, kim soát, giám sát y t cht ch, x lý trit các dch; kp thi khoanh vùng, cách ly,
xét nghim và sm cho kt qu các trng hp tin xúc gn vi i tng dng tính vi SARS-COV-2; tp trung iu tr hiu
qu các bnh nhân b nhim bnh; tng cng ng dng công ngh thông tin tìm kim, xác nh các trng hp có
nguy c lây nhim, hn ch thp nht s lây lan trong cng ng.
Khn trng xây dng, a vào s dng bnh vin dã chin; xây dng phng án cách ly có hng dn, giám sát cht ch
ti các gia ình có iu kin i vi các trng hp có tip xúc gn bnh nhân nhim SARS-COV-2; tip tc thc hin các
bin pháp gim ti các bnh vin, trung tâm y t ã phong ta, cách ly m bo nng lc phòng, chng dch; t chc
phân lung, phân tuyn iu tr hp lý, phòng nga lây nhim ti các c s y t, bo m an toàn i vi cán b y t, ngi
tham gia phòng, chng dch, ngi cao tui, ngi có bnh lý nn, các i tng yu th; tuyt i không cho các i tng
thm bnh nhân ti các c s y t trên a bàn thành ph.
Tip tc trin khai giám sát, ly mu xét nghim tt c trng hp có các biu hin mc bnh ng hô hp phát hin sm
và kp thiáp dng bin pháp cách ly hoc can thip y t phù hp i vi các trng hp tip xúc gn các bnh nhân
mc COVID-19 và các trng hp liên quan, có nguy c cao. Tip tc huy ng ngun lc, m bo cung ng y
công c, phng tin, vt t thc hin xét nghim trên din rng bng các phng pháp phù hp vi tng nhóm i tng,
tin ti xét nghim cho tt c ngi dân trên toàn thành ph khi iu kin.
Ch trì, phi hp các n v liên quan tip tc y mnh tuyên truyn, hng dn thc hin các bin pháp phòng, chng
dch ti các c s y t, giáo dc, c s sn xut, kinh doanh, dch v, trong các công s...Tham mu phng án ngh
B Y t huy ng các bnh vin tuyn Trung ng, bnh vin quân i,ngành y t tnh Qung Nam và tnh Tha Thiên Hu h tr nng lc iu tr bnh nhân ti thành ph.
UBND thành ph ngh B T lnh Quân khu V ch trì, phi hp S Y tvà các n v liên quan t chc có hiu qu và
qun lý cht ch vic cách ly tp trung, ci thin iu kin sinh hot ti các c s cách ly tp trung theo quy nh i vi tt c
các trng hp thuc din phi cách ly ti các c s cách ly do B T lnh Quân khu V qun lý.
S Công Thng ch trì, phi hp các n v liên quan chun b sn sàng các ngun cung, vn chuyn và cung ng
hàng hóa; thc hin k hoch d tr hàng hóa và bo m cung cp s lng trang thit b y t, hàng hóa tiêu dùng,
lng thc, thc phm, nhu yu phm cho ngi dân trong mi tình hung.
T chc tuyên truyn, khuyn cáo, ký cam kt vi các cá nhân, t chc kinh doanh thc hin nghiêm vic niêm
yt giá, bán úng giá niêm yt, không tng giá hàng hóa bt hp lý, không a tin tht thit v th trng, giá c
hàng hóa, không gian ln v giá, không li dng tình hình ca dch bnh u c, gm hàng, nh giá mua, giá
bán hàng hóa bt hp lý.
Ban Qun lý Khu Công ngh cao và các Khu công nghip à Nng, S Lao ng - Thng binh và Xã hôi, Ban
Ch o phòng, chng dch bnh các qun, huyn, phng, xã có trách nhim ch o các doanh nghip trong khu
công nghip, khu công ngh cao, các doanh nghip sn xut, kinh doanh các mt hàng c phép hot ng
theo quy nh có k hoch giãn tin sn xut, kinh doanh phù hp và thc hin nghiêm các bin pháp phòng
chng dch COVID-19 theo quy nh.
Công an thành ph à Nng phi hp vi UBND các qun, huyn và các n v liên quan giám sát vic thc hin
giãn cách xã hi trên a bàn thành ph mt cách nghiêm ngt hn; kp thi chn chnh, x lý nghiêm các trng
hp vi phm giãn cách xã hi, nh hng n kt qu công tác phòng, chng dch.
Tip tc thc hin có hiu qu vici tng ngõ, gõ tng nhà, rà tng i tng; lp danh sách tt c các i tng nhp cnh trái
phép vào Vit Nam trên a bàn thành ph rà soát, sàng lc, phát hin sm, qun lý cht ch các trng hp nghi
ng; phi hp vi S Y t t chc khoanh vùng, cách ly, iu tra dch t, ly mu xét nghim và thc hin các bin pháp
phòng, chng dch khác theo hng dn ca B Y t; ng thi, x lý nghiêm các hành vi vi phm ca các i tng
này.
Phi hp vi S Y t khn trng xác minh các a im và các trng hp liên quan n các bnh nhân mc COVID-19

trên a bàn thành ph; xây dng phng án, b trí lc lng, tham mu UBND thành ph quyt nh áp dng bin
pháp phong ta các a im có nguy c cao kim soát cht ch, tránh lây lan trên din rng. Qun lý tt an ninh,
an toàn ti các khu vc phong ta, a im cách ly, bnh vin dã chin, các cht kim tra theo quy nh.
Tng cng thanh tra, kim tra x lý nghiêm các t chc, cá nhân thiu trách nhim hoc có hành vi tuyên
truyn, phát tán các thông tin sai s tht, c tình không chp hành quy nh v phòng, chng dch, k c x lý
hình s theo quy nh.
Chú trng công tác phòng, chng ti phm li dng tình hình dch bnh gây nh hng n công tác phòng,
chng, dch và bo m an ninh, trt t, an toàn trên toàn a bàn thành ph.
S Thông tin và Truyn thông phi hp n v liên quan hng dn, ôn c các c quan thông tn báo chí và h
thng thông tin c s dành nhiu thi lng hn na, y mnh thông tin, tuyên truyncác bin pháp v phòng, chng
dch bnh COVID-19 trên a bàn thành ph; trin khai các gii pháp truyn thông, hng dn, h tr ngi dân cài
t ng dng khai báo y t, giám sát cách ly, ng dng các công c truy vt ngun lây, phát hin các ca nhim
trong cng ng.
m bo h tng k thut, trang thit b vin thông, tin hc và các ng dng công ngh thông tin phc v kp thi s ch
o, iu hành ca UBND thành ph, Ch tch UBND thành ph và Ban ch o phòng, chng dch t thành ph n
các qun, huyn, phng, xãvà hot ng ca các c quan, n v, a phng trong thi gian trin khai thc hin trong
công tác phòng, chng dchbo m an toàn, n nh, thông sut.
S Du lch qun lý, hng dn, kim tra các c s lu trú, các n v hot ng trong lnh vc du lch tm dng vic t chc ón
khách du lch n thành ph à Nng theo ch o ca UBND thành ph.
S Giáo dc và ào to tham mu xut UBND thành ph báo cáo phng án cho Thành y, B Giáo dc và ào
to v k thi tt nghip trung hc ph thông ti thành ph à Nng cho phù hp vi tình hình hin nay.
S Lao ng - Thng binh và Xã hi, S Tài chính và UBND các qun, huyn, phng, xã tip tc trin khai thc hin
các bin pháp bo m an sinh xã hi theo Ngh quyt s 42/NQ-CP, các bin pháp h tr ngi dân gp khó khn
do i dch COVID-19 bo m kp thi, công khai, minh bch, úng i tng; x lý nghiêm nhng trng hp vi phm.
y ban Mt trn T quc Vit Nam thành ph và các t chc chính tr - xã hi phi hp vi chính quyn các cp tng
cng kêu gi, vn ng nhân dân nâng cao ý thc t giác, tích cc tham gia công tác phòng, chng dch; tip tc
vn ng, chm lo, h tr cho ngi dân gp khó khn do dch bnh gây ra, th hin tinh thn tng thân, tng ái, không
b ai li phía sau.
Theo "Cng Thông tin in t thành ph à Nng" (CÔNG TÂM)

