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BANG CONG SAN VIeT NAM
Lutrng Tài, ngày 31tháng 01 nám 2020

V/vphông, chng djch bnh viêm duO ng
hO hap cap do vi rut CO-rO-na gay ra

KInh gi: - Uy ban nhân dan huyn,
- Các cc quan, ban, ngnh, MTTQ và các doàn the huyn,
- Bang Uy Cong an, Quan si,r huyn; Bang uS' các xà, thj trân.
Thirc hin Cong van s6 133 1-CV/TU ngày 30/01/2020 cüa Tinh Uy Bc
Ninh v vic phông, chngdjch bnh viêrn thrng ho hp cap do vi rut Cô-rôna gay ra. D chü dng phông, ehng djch, Ban ThuOng vii Huyn Uy yêu c.0
các cp üy dâng, chInh quyên, ban, ngành, MTTQ và các doàn the chInh trj xã hi các ep quán trit và t chüc trin khai thirc hin nghiém tüc Chi thj so
05/CT-TTg, ngày 28/01/2020 cüa ThU tuOng ChInh phU; cong van cUa UBND
tinh v vic phông, chng djch viêm duông hO h.p cp do chUng mói cUa vi
rUt Cô-rô-na gay ra; dng thai tp trung länh do, chi do và tO chcrc thirc hin
tht mt s nhim vu sau:
1.Xác djnh cong tác phông, chng djch do chUng mói Cô-rô-na là nhim
vii tr9ng tam, cp bach phâi duc cap Uy tp trung lãnh do, chi dao các cap,
các ngành, MTTQ, các doàn the nhân dan khtn tru0ng thrc hin quyt lit các
bin pháp do Ban BI thu, ChInh phU, các b, nganh, tinh và huyn de ra, huy
dng toàn h th6ng chInh tij, hrc lucing vci trang, toàn dan thirc hin các bin
pháp phông, ch6ng djch. Quyêt tam kiêrn soát, không dé djch lay Ian, dam bão
phát triên kinh té, xã hi, trot tsr, an toàn xä hi, on djnh diii sng nhân dan và
t chUc Dai hi Bang các cap thành cong.
2. Uy ban nhân dan huyn, ngu&i dáng d.0 cp Uy trirc tip chi dao và
chu trách nhim v cong tác phông, chng djch. Chi dao các co quan, don vj,
dja phisong xay dmg k hoach; chun b dy dU Ca si 4t chit cho vic dir
phông, each ly, diu trj; chuin bj dy dU trang thit bj, thuc men y t, trang bj
phông h cho nhân dan; dam bão kinh phi, nhân 1irc cho cong tác phông, chng
djch theo phucing châm tai ch& Dr phông, each ly, diu trj t?i ch; co sâ 4t
chat, trang thiêt bj, thuOc men, ding cii phông h theo yêu cu ti ch; kinh
phi tti ch; nhân 1rc t.i ch&
3. Xây dirng các phuong an phOng, chng theo tirng cp d lay lan dch,
thirc hin trit dê, tuân thU các bin pháp dr phông, cách ly theo yêu cu cUa
Ca quan chuyén mon. Trong truang hçip cn thit, tm dirng các hoat dng tp

trung dông nguii, các 1 hi, các hi nghj, hi thão d tp trung (uu tiên cao
nh.t) phèng, chng djch.
4. Lãnh dao, chi dto cong tác truyn thông dn trng can b, dáng viên
và nhân dan ct mi ngi1ô1 du nhn rO tInh ch.t nguy him và tác hai nghiêm
tr9ng cia djch do chüng mâi Cô-rô-na gay ra, thông tin kjp thii, chInh xác die
nâng cao nhn thüc, thü'c và trách nhim cho ngui dan ti,r dr phông là chInh.
D phàng cho bàn than, gia diinh và cong dng. Du tranh và xu l nghiêm t
chirc, cá nhân ditra các thông tin không chInh xác, gay hoang mang, ành hrning
den dôi song nhân dan.
5. Ban Dan 4n Huyn i:iy, MTTQ và các doàn th chInh trj - xã hi tr
huyn dn ci s& có trách nhirn ph bin, tuyên truyn nâng cao nhn thirc cüa
nhân dan die thirc hin dông b các giái pháp phông, chông djch do chüng mdci
Cô-rô-na gay ra, phát huy vai trô, trách nhim cüa mi ngui dan trong vic
bão v và nâng cao sirc khöe cUa minh và cong dông.
6. Ban Tuyên giáo Huyn üy t.p trung chi dao các ca quan truyn thông,
tang ct.rng tuyên truyn v cong tác phông, chng djch do chüng mOi Cô-rôna gay ra, cung cap thông tin dy dü, chInh xác, kjp thñ. Chi dto các ccr quan
chirc näng xr 1 nghiêm cac vi phtm v thông tin phông, chng djch bnh.
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Cac diong chi Uy vien Ban Tht.ro'ng vi Huyçn uy, cap uy vien dugc phan
cong phii trách, theo dOi dija bàn, linh vçrcthtrng xuyên giü m& lien h, n.m
chic tInh hInh, cüng vâi dija phung, do'n vj xü 1 kjp thài các vn d phirc tp
ngay tt'r khi mâi phát sinh.
Giao Ban Tuyên giáo Huyn üy ph6i hcip v9i Van phong Huyn Uy theo
dOi, dOn dc, kim tra vic thçrc hin Cong Van này'vàtông hqp k& qua, báo
cáo vâi Ban Thung vii Huyn üy./.
Ncii nhân:
- Nhis trên,
- Thi.ràng trirc Tinh üy (b/c),
- Các Ban xây dirng Dãng và Van
phông Tinhüy (b/c),
- Thi.räng trrc Huyn üy,
- Các d/c Uy viên BTV Huyn üy,
- Các die Huyn Uyvién,
- Dâi phát thanh, Cong thông tin diri ti.ir
huyn (thra tin),
- Liru VPHU.
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