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PANG CQNG SAN VIT NAM

S 1476-CV/TU
V/vphông, chdng dfch bnh viêm du'óng ho h4p cO
do vi rat CO-rO-na gay ra

TháiNguyên, ngày 30 tháng 01 nàm 2020

KInh gi. - Các dáng doàn, ban can sr dáng,
- Các co quan tham mi.ru giüp vic cüa Tinhüy,
- Các dãng b trirc thuc Tinhüy.
Djch bnh viêm duèing ho hp cp do chüng mth cüa vi nt Cô-rô-na
(nCoV) gay ra dang din bin phirc tp tai Trung Quc. Dn nay, djch bnh dà
lay lan ra 18 quc gia, vüng lãnh thô. TInh diên thai diem 17 gi 30 pht ngày
30/01/2020 dã có 7.822 ngui m.c bnh (tgi Trung Quc là 7.714 ngu'ài mac;
tqi Vit Nam là 05 tru'&ng hop, trong do 02 cOng dan Trung Quoc và 03 cOng
dan Vit Nam), 170 ngu?ñ dã t1r vong (du tgi Trung Quc). Day là djch bnh
mâi, nguy him, có khâ näng lay lan nhanh, chua có vc xin, thuc diu trj dc
hiu. T chüc Y t th gi9i dua ra cành báo djch dã cap d rat cao Trung
Quc, c.p d cao a khu virc và toàn cu.
Thai Nguyen là dja phucrng có duang giao thông ni 1in vOi các tinh
vüng biên giâi, luu luçing nguai nuóc ngoài lam vic tai các doanh nghip
trên dja bàn tinh khá lan, do do tim n nguy co cao djch bnh do chüng mói
cüa vi rñt Cô-rô-na xâm nhp vào tinh.
D chü dng phOng, chng djch do chüng m9i cua vi rut Cô-rô-na, Ban
Thuang vii Tinh üy yêu c.0 cap üy, t chüc dláng, chInh quyên, Mt trn To
quc và các doàn the chInh trj - xä hOi các cap quán trit và to chüc trin khai
th%rc hin nghiêm tüc Cong van so 79-CV/TW, ngày 29/01/2020 cüa Ban BI
thu Trung rnmg Dâng; Chi thj so 05/CT-TTg, ngày 28/01/2020 cüa ThU tuâng
ChInh phU và Quyet dijnh s 156/QD-BYT, ngày 20/01/2020 cUa B Y t v
vic ban hành Kê hoach dáp 1rng vói bnh viêm phôi cp do chUng mâi cUa vi
rUt Cô-rO-na. Dông thai, tp trung thirc hin t& mt s nOi dung sau:
1. Xác djnh cong tác phOng, chng djch do chUng mâi cUa vi rUt CO-rO-na
là nhim vii tr9ng tam cap bach phài tp trung lath dao, chi dao các cp, các
nganh, Mt trn To quc và các doàn th chInh trj - xä hOi khn truong thirc
hin quyt lit các bin pháp cUa Trung uang và cUa tinh d ra; dánh giá dung
tInh hinh d huy dng phU hçip h théng chInh trj, 1irc lugng vU trang và nhan
dan vào cuc d phOng, cMng djch. Tang cu&ng cong tác kim tra, nu phát
hin truang hçip nhim bnh phãi kjp thai kim soát, khng ch khOng d
djch lay lan, bào dam n djnh dai sng nhan dan.
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2. Ngui dirng du cp üy, t chirc dàng các cp trirc tip chi dao và chju
trách nhim v cong tác phông, chng djch trên dja bàn. Chi dlao các cap, các
ngành xây dirng ké hoach; chuân bj day diU Co sâ 4t chat, trang thiét bj,
thuôc men y tê, trang bj phOng h cho vic dij phàng, cách ly, diêu tn; bão
dam dü kinh phi, nhân lrc cho cong tác phàng, chông djch theo phucing châm
tai ch hoäc khi có nhu câu can thiét.
3. Xây dijng các phuong an phông, chng theo tüng cp d lay lan djch,
pMi hcip chat chë, thirc hin trit dê, tuân thu các bin pháp dij phông, each
ly theo yêu cu cüa co quan chuyên mon. Trong truèng hçrp can thiêt, tam
drng eác hoat dng tp trung dông ngui, các lê hi, các hi nghj dê uu tiên
cho cong tác phông, chng djch.
4. Lãnh dao, chi diao cong tác thông tin, truyn thông drn can b, dlâng
viên và nhân dan die hiêu rO tinh chat và tác hai cüa djch do chüng mâi cUa vi
riit Cô-rô-na gay ra, thông tin kjp thèi, chinh xác die nâng cao nhn thi'rc,
thüc và trách nhim cho nguâi dan ti,r di,r phèng là chinh. Xir l nghiêm to
chilic, Ca nhân diva các thông tin không chinh xác, gay hoang mang, ánh
hiRing din di sng nhân dan.
5. Ban can si,r dáng Uy ban nhân dan tinh khn truong trin khai thirc
hin cáe nOi dung theo chi diao cüa Trung uong, cüa Tinh Uy; ban hành van
bàn chi dao các co quan, dn vi, dija phuong tiên hành các bin pháp phông,
chông djch phü hcTp vâi tInh hInh th%rc tê cUa dja phucing.
6. Ban Dan 4n Tinh üy, Mt trn T quc và các dioàn th chinh trj - xã
hi ti'r tinh den Co sâ có trách nhim phô biên, tuyên truyn, nâng cao then
thirc cüa ngiRii dan die thirc hin dông b các giài pháp phOng, chông djch do
chüng mOi cüa vi rut Cô-rô-na gay ra.
7. Ban Tuyôn giáo Tinh üy chi diao các Co quan báo chi cüa tinh tang
cung tuyên truyên ye cong tác phông, chông djch do chüng mOi cüa vi rut
Cô-rô-na gay ra, cung cap các thông tin day diu, chinh xác, kjp thi. Chi dao
co quan có tham quyên xi l nghiêm các vi phm v thông tin phông, chng
dich bnh.
Ban Tuyên giáo Tinh üy phi hçip v6i Van phông Tinh uy thiRmg xuyên
theo dOi, näm tInh hInh triên khai th?c hin và báo cáo Thuông trijc Tinh üy,
Ban Thung viii Tinh uy ye kêt qua thirc hin Cong van nay.
-- -,
Noi nhân:
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- Van phông Trung rong Dãng,
- Ban Thumg vi Tinh üy,
- Nhii trên,
- Van phOng Tinh üy (LD+ PTI-]),
- Lmi Van phông Tinh u (5O).
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