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KInh g&i: - tiJy ban nhân dan huyên,
- Các Dãng üy, chi üy ca sâ,
- Các ca quan, ban, ngành, M1TQ va các doãn th huyn,

Thrc hin Thông báo kt 1un s 172-TB/lW, ngày 2 1/3/2020 cüa Bô
ChInh trj, Cong van s 1378-CV/TU, ngày 24/3/2020 cüa Ban Thuing vii Tinh üy
v cong tác phàng, chông djch bnhCovid-19.
Can cir vào tmnh hInh thirc tê cüa huyn, dê tp trung phOng, chông djch
bnh vâi tinh than trách nhim cao nhât, kiên quyêt không de djch bnh büng phát,
dng thi thrc hin các nhim vii cap bach, ho trçi cong dong doanh nghip, duy
trI san xut, kinh doanh, chäm to cho nguà'i dan, chü dng chuân bj các phuang an
phiichikinhtê.
Ban ThiRmg vi Huyn üy yêu câu các cap u' dãng, chInh quyên, ban,
ngành, MTTQ và doàn th chInh trj - xã hi tp trung lãnh dao, chi do và to chirc
thuc hiên tt môt s nhiêm vu sau:
1. Thçrc hin nghiêm tik Thông báo kêt 1u.n so i 72-TB/TW, ngày
21/3/2020 cüa B ChInh trj, Cong van so 1378-CV/TU, ngày 24/3/2020 cUa Ban
Thung vi Tinh üy và tip tc thirc hin các van bàn chi do cUa Trung u'ong, cüa
tinh, cUa huyn v phông, chông djch beth Covid- 19.
2. Tp trung phông, chông djch bnh theo nguyen täc: Ngän chn, hn chê
tôi da các ngun lay nhim, nht là t1r nuOc ngoài; phát hin sm các truYng hçip
nhim bnh; diêu tra djch t, phân 1oi, sang icc, each ly chat chê; khoanh vüng,
d3p djch; diu trj kjp thai, hiu qua.
Tuyên truyên, vn dng ngut1i dan náng cao thtrc tr báo v mInh, bão v
cong dOng, thiic hin theo quy djnh cüa pháp 1ut, huàng din cüa B Y tê, cüa tinh,
cüa huyn; khai báo y tê ti nguyen, thông báo kjp thai vài Co so y tê ye tInh hInh süc
khoé neu có yeu tO, biêu hin nghi nhiêm bnh Covid- 19.
Cap ui', chinh quyên dja phuong phâi phát huy vai trô nông cot cüa hrc krgng
cong an, quân s1r, y tê; phôi hp chat chë, tang cuOng näm chäc tInh hInh, thrc hin
tot nhim vi dugc giao.
3. Hoàn thin các phuong an, kjch bàn chông djch brih 0 các quy mO khác
nhau; bão dam dày dü các diêu kin ye co sO 4t chat, trang thiêt bi, vt tu và nhân
hrc dé phông, chOng djch trong tInh huông djch bUng phát mnh. 1p trung tháo
g nh&ng khó khän, vuOng mac trong vic mua sam trang thiêt bj, vt tu phông,
chông djch. Co chInh sách dng viên, h trçi kjp th0i nhüng ngu0i tham gia
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phông, chông djch. Néu dja phuong có djch phài uu tiên mci diêu kin, nguôn lirc
dê chông djch, dp djch.
4. Tuyén truyên, thông tin kjp thii, minh bach tâi nguYi dan ye tInh hInh
djch bênh, xü l nghiêm nhüng nguäi dua thông tin sai si,r that, ãnh huing tâi
cong tác phông, chông djch bnh.
5. Tiêp tic phát huy sCrc mtnh cüa tinh than doàn két, thông nhât cüa toàn Dàng,
toán dan và toàn quãn. Dng viên nhân dan, cong dông doanh nghip phát huy tinh
than yêu nuâc, lông nhãn ai, trách nhim xA hOi, cüng tham gia phông, chông djch,
üng h các lirc luçing chirc näng hoàn thãnh tot nhim vv. Kjp thai chia sé, dóng gop,
üng h các nguôn hrc phic v11 phông, chông djch Covid- 19, h trçl nhü'ng nguôri có
hoàn cânh khó khän, nMng nguô'i lao dng phãi t?m ngrng vic.
6. Chi do xây drng các kjch bàn phát triên kinh tê - xâ hi phü hçip vâi tInh
hInh djch bnh; có kê hoach tháo g khó khän, day mnh san xuât, kinh doanh,
dc bit là các ngành bj ành huâng b&i djch bnh, bâo dam an sinh xà hi, chàm lo
dcvi song cüa nhân dan.
7. UBND huyn, Dãng üy Quân si huyn, Dâng üy Cong an huyn, Ban
Tuyên giáo Huyn üy, Ban Dan v.n Huyn üy, Uy ban Mt trn To quôc huyn và
các doàn the, BI thu Dáng üy các x, thj trân, ngu?i dung dâu cap ui', to chirc
dãng can cü chüc näng, nhim vi duçc giao tO chrc thirc hin có hiu qua các ni
dung nêu trên.
Các dông chI Uy viên Ban Thuung vi Hüyn Uy, cap üy viên duçic phân
cong phi trách theo döi dja bàn, lTnh vrc thi.thng xuyên. git:t môi lien h, nàm chäc
tInh hInh, cüng v9i dja phucxng, &rn vj x1r l kjp thai' cc van dê phirc tp ngay tr
khi mOi phát sinh.
Ban Tuyên giáo Huyn Uy có trách nhim theo dôi, don dOc, thumg xuyên
huàng dn và tong hçip các hot dng, kjp thii báo CáQ Thuung trlrc, Ban Thung
vi Huyn üy./.
Nii nhân:
- Nhu trén,
- ThuOrng truc 1mb üy (b/c),
- Các Ban xây dtrng Dáng và Van phOng Tinh üy (b/c),
- Thi.ring tnjc Huyn üy,
- Các die Uy viên BTV Huyn Uy,
- Các die Huyn üy vien,
- Dài phát thanh, Cong thông tin din tü huyn (d.ra tin),
- Van phông: + LDVP, CV tong hop,
+ Luu VT.
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