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KInh gz'ri: - Uy ban nhân dan huyn,
- Các Dãng üy, Chi üy co so,
- Các ci quan, ban, ngành, doàn the huyn.
TruOc tInh hmnh djch Covid- 19 dang din bin phü'c tap, Thu&n&trirc Huyn
üy yeu cu Uy ban nhân dan huyn, các Dáng üy, Chi üy co sO chi d?o các ngânh,
dja phuo'ng thxc hin các nhim vi tr9ng tam sau:
1.Tiêp tic th1rc hin nghiêm tic "L&i kêu gci cüa Tong BI thu', CIu tjch Ntróc
Nguyen P/ui TrQng" ngày 30/3/2020, giri dOng bào, dOng chi, chin si cá nuOc vã
dOng bào ta 0 nuOc ngoài; Chi thj sO 16/CT-TTg, ngãy 31/3/2020 cüa Thu tuó'ng
ChInh phü, các van bàn chi dao, htrOng dn cüa Trung uang, cüa tinh, cüa huyên ye
phông, chOng djch Covid-19.
2. Tang cuOng tuyên truyên sâu rng, nâng cao nhn thrc cho các tang lOp
nhân dan v cong tác phàng, chOng djch Covid-19 theo diing quy djnh cüa Trung
trong, cüa tinh, cüa huyn; trén co' sO dO môi nguOi dan t1,r giác thirc hin tOt tnich
nhim, nghia vi cüa mInh, vi mInh và vi cong dOng; sau sr vic bnh nhân 262 tii
Cong ty Samsung Display Vit Nam (KCN Yen Phong, Bc Ninh), cn tp trung
tuyên truyn mang tInh dnh hu'Ong dO thông tin không bj sai lch, xuyên t?c, ãnh
hirOng dOn san xutt kinh doanh cUa doanh nghip và sinh hott cüa ngixOi dan.
3. Chü dng näm chic tInh hInh và có giái pháp phü hp bão dam an ninh
chInh trj, trt tir an toàn xâ hi, t?o mOi truOng On djnh dO phát triOn; chñ dng xay
dirng, hoàn thin kO hotch, kch bàn phOng, chOng djch 0 các cp d khác nhau.
4. Khn trirang thirc hin tOt cOng tác an sinh xã hi, dam bão cong khai,
minh bach, tránh tiêu crc, tnic lcii chInh sách; tiOp tiic h trg doanh nghiep san
xuât kinh doanh; CO kO hoich h9c tp cho h9c sinh phii hçip vOi tInh hInh thirc iC
hin nay.
5. Lien quan den trtxOng hp Cong dan xä An Thjnh dã tiOp xüc gn vOi bnh
nhân sO 262 (Trü tai xóm Ch, H Lôi, Me Linh, Ha Ni là cong nhânti Cong ty
Samsung Display Vit Nam - KCN Yen Phong, Bc Ninh): Yêu cu thirc hin &ly
dU, kjp thai các bin pháp chi d?o, huOng dn cUa Ban Chi dio Trung uang ye
phông, chOng djch bnh Covid-19, trong do:
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- Yêu c&u Ban Chi dao phông, chng djch Covid- 19 cüa huyn tip tiic chi
do Phông Y t, Cong an huyn, Ban Chi huy Quân sr huyn và các4ja phi.rcrng
cung c.p cho nhân dan thông tin lien quan dn bnh nhân 262 Va cong dan xã An
Thjnh (d nêu ô phn trén); tip tic tin hành rà soát chInh xác các di tucing tip
xüc gin, tip xüc gAn cUa tip xUc gn d có bin pháp cách ly kjp thyi, phü hcp
vyi tirng di tuçing theo quy djnh. Thc hin các bin pháp v sinh, khü trüng tiêu
dc nhfrng nci, phuorng tin Co liOn quan.
- Tip tic hoàn thin các diu kin, cci sà 4t chit, phiic vi cong tác cách ly
theo quy dnh; khi phát hin có du hiu lien quan, kjp than chuyn dn các ccr sâ
each ly y t và thrc hin 1y mu xét nghim; bão dam t6t nht các diu kiin each
ly cüng nhi.r các diu kin chàm sóc, diu trj bnh nhân (nu cO).
Thu&ng xuyên sâu sat, nm bt tInh hInh djch bnh, vic trin khai thrc hin
các quy djnh v phOng, chng djch bnh trên dja bàn huyn, thirc hin nghiOm tüc
ch dO thông tin báo cáo theo quy djnh.
Các dng chI Uy viên Ban Thix&ng vi Huyn üy, cp üy viên duqc phân
cOng ph trách theo dôi dja bàn, linh vrc thu&ng xuyên giir mi lien h, nm chic
tInh hInh, cüng vOi dja phuing, don vi xir l kjp thani các vn d phi'rc tp ngay tr
khi mâi phát sinh.
Van phông Huyn üy cO trách nhim theo dói, dOn dc vic trin khai tlurc
hin, kjp thii báo cáo Thithng true Huyn üy./.
Nai nhân:
- Nhu trên,
- Thuing tr,rc Tinh üy (b/c),
- Các Ban xây drng Dâng và Van phông
Tinh üy (b/c),
- Thithng trrc Huyn üy,
- Các d/c Uy vién BTV Huyn Uy,
- Các d/c Huyn üy viên,
- Dài phát thanh, Cong thông tin din tr
huyn (dua tin),
- Urn VPHU.
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