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THÔNG BAO
V kt 1un cüa Chü tjch UBND thành ph Hunh Due Tho
ti bui lam vic v tang cirb'ng cong tác phông, chông djch bnh viêm dtrông
ho hp cp do chüng mói cüa vi rut Corona gay ra
Vào lüc 14 giä 00 ngày 31/01/2
020, Chü tjch UBND thành ph6 Hu'nh Dcrc
Thor dâ chü trI buôi lam vic ye rà soát, tang cthng cong tác phông chông djch
bnh viêm dt.rông ho hap cap do chüng m6i cüa vi rut Corona gay ra (sau day viêt
tt là Djch nCoV).
Tham dir buOi lam vic có cac dai biêu m&i là dai din lãnh dao Thring
tnrc Hôi dông nhân dan thành phô, Uy ban Mt trn To quôc thành phô, Ban
Tuyén giáo Thành üy, Ban Van hóa và Xã hi - HDND thành phô, Van phông
Thành üy và Chü tjch Lien doàn Lao dng thành phô. Thãnh phãn dijh9p có Ban
Giám dc S& Y té Va lânh dao các c quan: Van phông Doàn Dai biêu quôc hi,
HDND và IJBND thành phô, Sâ Thông tin và Truyên thông, Sà Du ljch, Sr Ngoi
v1i, S Giao thông vn tái, S& Xây dirng,
Sâ Giáo diic và Dào tao, Sâ Van hóa vâ
Th thao, Sâ Tài nguyen và Môi tnr&ng, Sâ Cong Thixong, Sâ Ni vi, Sâ Ké
hoach và Dâu tii, Sà Tài chInh, S& Lao dng - Thtrng binh và XA hi, Sâ Nông
nghip Va Phát triên nông thôn, Sâ Khoa h9c và Côn nghé, Bô Chi huy quãn sir
thành phô, B Chi huy B dcii Biên phông thânh phô, Cong an thành phô, Ciim
cáng Hang không mien Trung, Cáng Hang không quôc té Dà NAng, Cáng vi Dà
Nng, Hãi quan Pa Nàng; lath dao LTBND cac quân, huyên; lãnh dao Ban Quàn I
An toàn thirc phâm, Ban Quàn l các Dtr an dâu tir và phát triên h tang do thj Dà
Nng, Ciic Quân 1thj trir&ng; lAnh dao Bênh viên Dà Nng, Berth viên Phu san Nhi, Bnh vin Phôi, Trung tam Kiêrn soát bnh tt. Trung tam Cap cthi thành
phô, Trung tam Kiêm djch y tê quôc té; lãnh dao và phóng viên Trung tam Truyên
hInh Vit Nam tai Ba Näng, Dâi Phát thanh
- Truyén hInh Ba Nng, Báo Ba
Nàng, Báo Cong an Ba Náng, Cong Thông
tin Din t1r thành phO.
Sau khi nghe Giám doe S& Y té báo cáo cii th tInh hInh djch bn1i,
cong
tac phOng chông Djch
nCoV trén dja bàn thành phO; kiên phát bieu cUa các dai
biêu tham dir cuc h9p, Chü tjch UBND thành phô két 1un nhix sau:
1. Hiên nay tinh hInh Dich nCoV dang diên biên rat phCrc tap tai Trung
Quoc Va 22 quOc gia, vüng lânh thô khác. Sang ngày 31/0
1/2020 theo giy Viêt
Nam, To chrc Y tê the giâi (WHO) d tuyên bO djch bnh do rut Corona
(201 9-nCoV) dang xáy ra tai Trung Quc và các trix&ng hqp mc vi rut nay tai các
quôc giakhác là tInh trang y té cong cong khan cap gay quan ngai quôc té.
Den th&i diem 17 gi& 00 ngày 31/01/2020, trén dja bàn thãnh phô chua ghi
nhân tnr&ng hqp mac bnh viem &r&ng ho hap cap do nCoV gay ra. Tuy nhiên,

vài din biên djch nhr hin nay, thành ph cAn cAn tp trung cho cong tác chuAn
bj, san sang dáp 1rng vOi các tlnh huông djch bnh.
2. Thirc hin chi dao cüa Thu tiiâng ChInh phü "chng djch nhu cMng
gic" nén vic to chcrc cac cuc h9p ye phông chông djch Corona sê chrqc triu tp
thuông xuyén và dt xuât bat dr lt'ic nào tüytheo diên biên cüa djch. Do 4y, dé
nghi cac don vj, dja phixcing nâng cao tinh than trách nhirn, luôn trong tmnh trng
san sang frng phó triên khai phông chông djch và tham dir day dü các cuc hçp, ké
cã các don vi trung wing dóng trên dja bàn thânh phô; dê nghj các don v trung
wing trên dja bàn thành phô tang cLrông s1r phôi hqp chat chë vsi ngành y té Va
các ngành, dja phi.rcing trong cong tác cung cap, chia sé thông tin Va trién khai các
giái pháp phông chông djch Corona trén dja bàn thành phô. Các ho so lien quan
den phông chông djch Corona phài &rc xü l uu tiên so 01, không du?c chm trê
tiên d.
Yêu câu các sâ, ban ngành, UBND cju.n, huyn và dê nghj các doàn the
chü dng triên khai các hot dng phông, chông djch bnh viêm dithng ho hap cap
do nCoV gay ra theo Cong van so 79-CV/TW ngày 29/01/2020 cüa Ban BI thu
Trung wing, Chi thj so 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 cüa Thu ti.rOng ChInh phü và
Cong vAn so 3942-CV/TU ngày 31/01/2020 cüa Thành üy ye vic phông chông
Dich nCoV.
3.GiaoS&Ytê:
- CAn cir các vAn bàn chi dao cüa Ban BI thx, Thu tuóng ChInh phü, B Y té
và Thành üy ye phông chông djch Corona, cAn cur diên biên tInh hInh djch trén dja
bàn thành phô, chü trI, phôi hçip vâi các ngành, dja phi.rong khân tnrong xay dujng
ngay Kê hoach phông chông djch Corona cüa thành phô vOi phi.rong châmchong
djch ti chO theo chi dao cüa Trung irong, dam bão yêu câu dáp üng theo dién biên
cüa djch (chu.ra Co djch, có djch è quy mô nhO, khi djch lan rng...), trinh UBND
thành phô xem xét, ban hânh trong ngày 01/02/2020; dông th&i, nghiên cCru, tham
muu cho Thành üy có vAn bàn chi d?o toàn b h thông chInh trj trén dja bàn
thành phô tham gia vào cong tác phông chông djch Corona (trong tri.r&ng hqp can
thiêt).
- CAn cur thành phân Ban Chi do phông chông djch Corona cüa Trung Irong
và cAn cfr tInh hmnh djch tai Dà NAng, dv kiên thành phân và phôi hp vài Sâ Ni
viz dr thão Quyét djnh thành 1p Ban Chi do cap thành phO, trInh Chü tjch UBND
thành phô k' ban hành; dOng thôi, nghiên cIm, dê xuât thành phân và phôi hqp vOi
Sà Ni vui trInh UBND thành phô quyêt djnh thành 1p To kiêm tra do Phó Chü
tjch UBND thành phO Lé Trung Chinh lam To tnthng d kiêm tra, dOn dôc và báo
cáo ye tlnh hInh triên khai các vAn bàn chi 4o cüa Chü tjch UBND thành phô và
các cap trén ye phOng chông djch Corona trên dja bàn thành phô.
- Chu dng lam vic vói B Y tê dê lam rö vic phân cong thu dung, diêu trj
bnh nhán nhim djch Corona giia Bnh vin Dà Nng và Bnh vin Trung wing
Hue.
- ChÜ trI, phôi hçp vâi UBND các qun, huyn và cac co quan thông tin d?i
chüng triên khai ngay các bin pháp tuyén truyên
the ye vic sir d%lng khâu
trang y tê dung quy djnh, các kiên thirc phOng chOng djch c bàn d ng1.ri dan
hiêu yà tir chü dng phôngtránh; tAng cir&ng cong tác tp huan quy trmnh chuyên
mon cho di ngü can b y tê các tuyén.
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- Thành 1p các di phãn Crng nhanh ti các dja bàn tr9ng yk; phi hçp vâi
các bnh vin b, ngành nghiên c1ru, dé xuât thành 1p Di phân ing nhanh quy
mô cap thành phô.
- Rà soát, xây dirng phuong an ye trang thiét bj và hau can tuang irng vâi
tmg cap d khác nhau cüa djch; chü dng lam vic vâi các nhà cung cap dê chuãn
bj phtrcTng an dir phông dam bào thêu kin mua sam kjp thii các trang thiêt bj dáp
1'rn cong tác diêu trj trong tnräng hcip djch xày ra ô at; khân tri.rclng rà soát, dê
xuât riêng dôi vi nhttng thiêt bj can gap (may do than nhit) dé kjp phiic v11 Cong
tác phOng chông djch.
- Tiêp tiic triên khai quyêt 1it các hoat dng chuyên mon y tê và bin pháp
giám sat cong dông, xir l kp th?i ngay ti'r khi phát hin; tAng cithng giám sat yté
dâu vao doi v&i khách Trung Quoc vao Vit Nam tir nixâc thir 3; phôi hqp van
chuyén khi có bnh nhân nghi ng dam bão thôi gian quy djnh cách ly, tránh tôi
da vic gay phiên ha cho du khách và ngis1i nghi ng& nhim bnh.
- Phôi hçip chat chê và cung cap day dü, kjp thôi các thông tin, d lieu ye
chuyên mon dê S& Xây dirng khân truang hoàri chinh phuong an xây dirng Bnh
vin dä chiên, trInh UBND thành phô; phôi hcip vói B Chi huy quân sir thành phô
trong vic triên khai các bnh vin dâ chiên cüa quân di vâ cüa thành phô.
4. S& Giao thông van tái
- Chü trl, phôi hcip v9i Sâ Y tê nghiên ciru, dê ,xuât B Giao thôn 4n tâi
triên khai kiêm tra, giám sat hành khách tai các dâu mOi giao thông nhix ben Xe, ga
xe lüa.
- Chü dng lam vic, kêu gi h trq cüa các doanh nghip khai thác có lqi
Ich tü van chuyên hành khách citing tham gia cong tác phông, chông djch bnh.
5. S& Giáo due và Dào tao
- Han chê tO chirc các boat dng tp trung dông hçc sinh.
- Phôi hqp vOi S Y te thông tin cho ph%1 huynh ye tInh hmnh djch bnh tai
thành phô và khâ nAng dáp rng phông chông dch cüa thành phô dê phii huynh và
hçc sinh không lo lAng
- Chü dng nAm sat tInh hInh djch và kjp thai xin kiên B chü quãn dé
thàm mixu cho UBND thành phô ye vic chçn th?yi diem phü hqp cho hçc sinh
nghi hpc dê phông djch.
- Chü dng phOi hcrp vOi Si Y tê, các ngành, qun, huyn dê xuât vic trang
bj khâu trang cho h9c sinh den tru&ng; rà soát các cc s mâu giao, nhà tré, neu Co
Ca sâ nào không dam báo yêu câu ye y sinh và phông chông djch thI dê xuât
dfrng don tré.
6.S&Duljch
- S&m hoàn chinh và trInh UBND thành phô ban hành thông báo cung cap
thông tin, thông dip rô rang, manE me ye côn tác phOng, chOng djch bnh viêm
dung ho hap cap do nCoV gay ra tai thành phô Dà NAng den các cong ty l hành,
các ca quan lien quannhäm tránh ánh hu&ng den các thj trithng du ljch khác.
- Chi dao, truyén thông, huOng dan các khách san, nhà hang,... có hành vi
üng xfr ding mirc v&i du khách (dc bit là du khách nOi tieng Trung), tránh các
hãnh vi ành hu&ng den hInh ánh cüa thành phô.
- Nghién c't'ru, tim kiêm các thj tmng du ljch khác, hn ché müc ãnh hithng
tIr thj tru0ng du ljch Trung Quôc den ngành du ljch cüa thành phô.
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7. SO Ngoi vii:
- Phôj hap vOi SO Tài chInh dé xut nãng müc thu lao cho di ngfl phiên
djch tham gia phiên djch trong qua trInh thu dung, cách ly, diêu trj bnh nhãn nghi
ngO mac bnh viêm dr&ng ho hap cap do nCoV khi có yêu câu.
- Chu dng lam vic vói SO Y té dê cung cap do báo h cho nhân viên khi
tham gia các hoat dng phông chông djch theo chuyên mon cUa ngành.
- - Tham mi.ru van bàn trá 1ôi dé nghj cOa thành phô Con Minh (Trung Quôc)
ye ho trçY phông chông djch.
8. SO Xây dirng: Chü trI, phôi hqp vOi SO Y té hoàn thành các thu tic thành
1p bnh vin dâ chién dap i.'mg phông chông Djch nCoV, trInh UBND thành phô
tnrOc ngày 07/02/2 020 dé xem xét, phê duyt; dông thi, dê xuât dan vj thi cong
dáp rng duc yêu cau, san sang tiên hành xây drng hoàn thành Bnh vin trong
vOng 10 den 15 ngày khi có tInh huông khân cap.
9. SO Thông tin và Truyên thông:
- Chi dao các Ca quan thông tin di chüng chü dng phôi hcip vOi ngành y tê
và các ngành lien quan triên khai tuyên truyên các hoat dng phOng chông dch
bnh; dông th&i khuyên cáo nguOi dan thrc hin các bin pháp phông chông djch
bnh theo hithng dan cüa các ca quan y té.
- PhOi hap vOi các ccx quan lien quan kiêm soát vic cung cap các thông tin
không dung, thông tin sai 1ch gay hoang mang di..r lun.
10. SO Ni vi: ChO dng khan trtrang phôi hap vOi SO Y tê trong vic dé
xuât trInh UBND thành phô quyêt djnh thành 1p Ban chi do phông chông djch
cap thânh phô vâ To kiêm tra do Phó Chü tjch IJBND thành phô Lé Trung Chinh
lam To truOng theo chi dao cüa ChO tjch UBND thành phô.
11. SO Tài chfnh: ChO dng phôi hap vOi SO Y tê và các dan vj xem xét, dê
xuât kjp thOi ye kinh phi phông chông djch.
12. Ban Quân l An toàn thirc phâm tang cLrOng kiêm tra, giám sat an toàn
thc phâm trên dja bàn thành phô.
13. UBND cac qun, huyn
- Chi dao triên khai và chju trác nhiêm truOc UBND thành phô ye các hoat
dng phông chông djch bnh t?.i dja phtrang.
- Phôi hap chat chê vOi ngành y tê va các don vj lien quan triên khai cong
tác phóng chông djch trên dja bàn thành phô.
- ChO dng in an tài lieu truyên thông và cap phát cho nguOi dan (sfr diing
ni dung truyên thông di.rgc ngành Y té dàng tâi trên website cüa SO Y té).
- Xây dirng ké hoach phông thông djch bnh ti dja phixcing mInh.
- Tong d9n v sinh, phun thuôc khi'r tràng.
14. Dê nghi Cic Quán I thj tnrông phOi hap vOi SO Cong Thuang và SO Y
té tang cuOng kiem tra, giám sat, kiêm soát viêc cung 1rng, kinh doanh trang thiêt
bj, vt tix y tê và xO l nghiem các nhà thuOc, ccx sO kinh doanh trang thiêt bj y tê
dâu ccx nâng giá ban khau trang và các vat dung lien quan den phông chông djch.
15. D nghj Ciim cáng Hang khOng mien Trung, Cong an thành phô, B
Chi huy B di Bién phông thành phO tang ci.rOng cOng tác Øám sat, phát hin các
hânh khách (dc bit là nguOi Trung Quoc) den thành phô Dà Nãng tir các khu
virc có cong bô djch; thông báo cho b phân kiém djch y tê quôc tê d áp diing các
bin pháp khai báo và giám sat y tê.
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16. D nghj các Co quan trung xcrn dnjtréifdThbàn thành phô, các doàn
the phôi hqp v61 các s&, ban ngânh trong vic trao dôi thông tin, thçrc hin các
hoat dng phông chông djch bnh.
17. Thông rthât các bin pháp phông chông djch bnh t?i Toà nhà Trung
tam Hành chInh thành phô theo dê xuat cüa Van phông Doân D?i biêu Quoc hi,
Hi dông nhân dan và UBND thành phô; dé nghj V.n phông phôi hqp v&i các don
vj lien quan khân trucrng triên khai thrc hin. Yêu câu các sâ, ban ngành Co tri str
lam vic ti Toà nhà Trung tam Hành chInh thành phô hn chê tiêp cong dan, to
chirc t?i phOng lam vic; sir diing phông tiêp cong dan ti tang 1 Trung tam Hành
chInh khi tiêp cong dan, to chtrc.
18. S& Van hóa và The thao chü trI, phôi hçip v6i các s&, ngành lien quan và
,
UBND cac qun, huyn trong tnr&ng hçip can thiêt thI xem xét, t?.m d&ng to chirc
các l hi, s1r kin hot dng tp trung dông ngixi dé dam bão phOng chông dch
trén dla bàn thành phô.
19. Giao dông chI Lé Trung Chinh - Phó Chü tjch UBND thành phO chi do
trrc tip cac hot dng ci1 the triên khai cong tác phOng chông djch bnh trên dja
bàn thànhphô.
Trên day là kêt lu.n chi do cüa Chü tjch UBND thành phô Hu'nh Dirc
Tho t?.i buôi lam vic ye tang c1.rng cong tác phOng, chOng djch bnh do chüng
mâi cüa vi rat Corona gay ra. Van phông Doàn Dai biêu Quôc hi, Hi dông nhãn
dan và UBND thành phô thông báo cho các Co quan, don vj lien quan &rcic biêt Va
khn truong triêii khai thrc hin./.
Ncii nhân:
-VPThànhüy;
- Ban Tuyén giáo Thitnh ñy;
- U HDND thàrth phô;
- Các Ban HDND thñnh ph6;
- CT va các PCT UBND thãnh pho;
- Các sir, ban, ngành, doàn the;
- UBND các qun, huyn;
- Các don vj theo thành phân dr hap;
- Các Bnh vin: C, C17, 199;
- CVP và PCVP Doãii DBQH, HDND và UBND;
- Luu: VT, VHXH.
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