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Cifi TIlT 
CUA BAN THLrONG VJ HUYN Y 

ye tip tiictãng ctrng sr lãnh do, chI do 
doi vo'i cong tac phong, chong dch bçnh Covid-19 

Djch bnh Covid-19 din bin ngày càng phirc tap, dang bing phát mnh & 
nhiu nuOc, khu vrc và dã có nhtng tác dng sâu, rng tói phát trin kinh t - x 
hi trên phm vi toàn cu, ãnh hu&ng nghiêm tr9ng dn st'rc khóe và d&i sng ct'ja 
ngu&i dan. Trong ni.r&c, tInh hInh dik bin djch dang bu&c vao giai don mOi vOi 
nhUiig din bin phüc tp, khó lu?mg; s ca mc dang tang nhanh timg ngày và có 
nguy Co lay nhim trong cong dng. Dir báo, djch bnh s lay lan nhanh trên din 
rng, de d9a nghiêm tr9ng dn tInh mng, sirc khóe con ngu&i và kinh t - xã hi 
cüa d.t nithc. 

Thirc hin Chi th s 26-CT/TU ngày 31 tháng 3 nàm 2020 cüa Ban Thu&ng 
vi1 Tinh üy Phi Th9 ye tiêp tc tang cu?mg lãnh dao,  chi do thirc hin cong tác 
phông, chng djch bnh Covid-19, Ban Thucmg vi Huyn üy yêu cu các co quan, 
don vj, các chi dàng b co s& tp trung thrc hin mt s ni dung sau: 

1. Cp üy dãng, chInh quyn, U ban Mt trn T quôc, các t ch(rc chInh trj - 
xã hi tü huyn dn co s&, các khu dan cu tip tiic thirc hin nghiêm tic các van 
bàn chi dao  cüa Trung uo'ng, cüa tinh; các van bàn và sr chi do, diu hành thng 
nht cUa Huyn üy, U ban nhân dan huyn, Ban Chi dao  phông, chng djch bnh 
ct1a huyn v cong tác phông, cMng dch bnh Covid-19. 

2. Thirc hin each ly toàn xã hi trong vông 15 ngày k tir 0 gi& ngây 01 
tháng 4 näm 2020 theo nguyen tc gia dInh cách ly v&i gia dInh, thôn bàn, khu dan 
cu cách ly vái thôn bàn, khu dan Cu; xà, phu?mg, thi trn cách ly xã, phu&ng, thi 
trn; huyn, thành, thj cách ly v&i huyn, thành, thj; tinh each ly vOi tinh. Yêu cu 
m9i ngu&i dan & ti nhà, chi ra ngoài trong tru&ng hgp th.t cn thit nhu mua 
luong thirc, thirc phm, thuc men, cp ciru, lam vic tai  nhà may, co s& san xut, 
co s& kinh doanh djch vi, hang hóa thit yu không bi. dóng cira, dLmg hot dng 
vâ các tru&ng hçip khn cp khác. Thrc hin nghiêm vic gi k.hoâng each ti thiu 
2m khi giao tip, không tp trung qua 2 ngu&i ngoài phrn vi cong s&, tru&ng hoc, 
bnh vin và tai  nai cong cong. 
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3. Yêu cu thu tnrO'ng, nguii dtmg d.0 Ca quan, dan v và da phuang xem xét, 
b tn cho can b, cong chiLrc, viên chirc, ngui lao dng sfr ding cOng ngh thông tin 
lam vic ti nba tü ngày 01/4/2020 den ngày 15/4/2020, báo dam duy tn hoat dng, 
thrc hin nhim vii cüa ca quail, dan vj (tth tru?mg hqp that  sir can thiêt nhu trrc 
chin du, trirc ca quan, cung lrng hang hóa djch vi,i thit yêu, xü l tài lieu. mt và 
cac nhim vi cn thi& khác theo yeu cu mâi dn lam vic ti cOng sâ); dng th?ñ, 
tang cu&ng vic üng diing cOng ngh d h trg các cuc giao ban, hi h9p tti Ca 
quan, don v. Các co quan, don v, dja phuang tam  dmg vic chào cY, trirc tiêp cOng 
dan, thanh tra, kim tra, xét xir các vi an...; tam dimg vic tip nhn, giài quyt the 
thu tiie hành chInh tai  B phn tip nhn và trá kt qua huyn; trithng hçp d.c bit 
yêu câu ngu?ii dan, doanh nghip sü diing djch vii trirc tuyn, djch vçi bixu chinh 
trong vic np và nhQ.n kt qua. 

4. Tang cu?mg chi dao  eOng tác tuyên truyn, dnh hung d nguñ dan hiu, 
nm rO v djch bnh, 4n dng ngui dan nâng cao thrc ti,r bào v bàn than, gia 
dinE và cong  dng, thçrc hin dung các hithng dn v phông djch. Tang cuông thM 
1ung, s luqng tin, bài phát song d thông tin kjp thai, minh btch tOi nguñ dan v 
tinh hInh dch bnh; chi dto phát huy hiu qua eác phuong tin tnuyn thông hin 
có, dc bit là h thng truyn thanh c.p Ca sâ d 4n dng ngui dan hiu, dng 
hành Citng chInh quyên the cap phOng chông djch. Thành 1p the T COng táe, T 

tuyên truyên tai  CáC xâ, thi trn dc bit là các khu dan cu trong vic phOng, chng 
dich bênb Covid-19. 

5. Nâng cao vai trO, tràch nhim cüa cp üy, chInh quyn càc cp. Xác djnh no 
vic phOng chng djch là nhim vi cp bach, uu tiên hang d.0 tai  thai dim hin 
nay. Cp üy, chinh quyn các Cp phài phát huy vai trO nOng c& cüa cac 1irc lugng 
cong an, quail sir, y t, ph& hcip hip dng chat chë, tang cuOng nm ch&c tInh 
hInh, lam t& cOng tac theo dOi, quàn 1 cac di tugng cu trü, tam  trü, di bin dng 
nhân khu, thrc hin hiu qua các nhim v1i phOng, chng djch bnh. 

6. Uy ban nhân dan huyn tip tiic chi dao  các co quail, don vj lien quan lam 
t& cong tác chun b, xây drng k hoach dap ung ci th các phuong an tnin khai 
phOng, chng djch theo trng cp d din bin djch d s.n sang cho mçi tInE 
hung, tnánh d bj dng, bt ng, lung tung theo dung các van bàn chi dao  cüa Cp 
tnên và cüa Ban Thithng vii Huyn üy. 

7. Uy ban Mt trn T qu6c, các t chuc chInh tnj - xä hi các cp lam t& cOng 
tác ph& hqp, quyt 1it vào cuc, dng hành cüng chInh quyn cac cp trong cOng tác 
phông, chng djch; tang cu0ng tuyên tmyn, vn dng Nhân dan nâng cao thuc 
Cong dan, tnách thim vi cong dng; tip tiic vn dng các t chuc, doanh nghip và 
nhân dan dng hành, üng h ngun lirc cho cong tác phông, chng djch. 
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8. Các dng chI IJy viên Ban Thii&ng vi Huyn üy phii trách cçim xã, U' vien 
Ban Chip hành Dàng b huyn phii trách các xã, thj trân, cáe chi dng b Co sà có 
trách nhim 1nh dao,  chi  dao  toàn din cong tác phông, chéng djch bnh Covid-19 
ti dja bàn, don vj, mInh dugc giao phi trách. 

9. Giao Van phông Huyn üy có trách nhim theo dôi, dOn dc, thung xuyen 
hithng dn và tng hçp các hoat dng, kp th?ii báo cáo Thi.thng trçrc, Ban Thuè'ng 
vii Huyn üy. 

Chi thj nàypho' bié'n dê'n các chi, dáng bç5 trong huyçn d thcc hin. 

Ncii nhn: 
- V.n phông Tinh Uy, 
- TTHU, TTHDND, LD UBND huyn, 
- Các D/c Uy viên BCH Dâng b huyn, 
- Các phàng, ban trirc thuc HU, UBND huyn, 
- MTTQ, các doàn the huyn, 
- Các chi, dâng b co Sf1, 

- CPVPHU, 
- Lmi VPHU.— 
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