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THÔNG BAO
V kt luãn ella Chll tjch UBND thãnh ph 6 Hu5'nh Birc Tho'
ti buôi hQp triên khai Cong diên so 156/CD-TTg
ngày 02/0 2/2 020 clla Thu
tu'óng Chmnh phll Va COng vn s6 716/VPCP-KGVX ngãy
02/02/2 020 ella
Van phOng ChInh phU lien quan den
phông chOng dch nCoV
Vào lüe 09 gi 00 ngày 03/0 2/2
020, Chll tjch UBND thánh ph Hunh
fXrc Thci d chll trI buOi h9p triên khai Cong din so
156/CD-TTg ngày
02/02/2 020 dlla Thu tu'ng ChInh phll ye vic tang cung phông,
chông djch
bnh viém du'ng ho hap cap do chUng rnOi ella vi rut Corona gay ra và Cong
van so
716/VPCp-J(GVX. ngày 02/02/2020 ella Van phàng ChInh phi thông báo
kiên chi do dlla Thu Wóng ChInh phll lien quan dn ni dung cho phép h9c
sinh nghi h9c phông chông dch nCoV.
Tham dir bui hop có Phó Chll tjch UBND thânh ph Lê Trung Chinh,
Giárn doe S Y te, Giárn doe S Giáo due và Dao tao, Giárn doe S Xây drng,
lânh do cáe co quan: Lien doàn Lao dng thành phô, Sä Giao thông vn tãi, S
Lao dng - Thu'ang binh Va
XA hi, Si Thông tin và Truyen thông; Ianh dao
UBND cáe qun, huyn và VAn phông Doàn Di biêu quôc hi, HDND vA
UBND thành phô.
Sau khi nghe S& Giáo due va DAo tao, S Y
t báo cáo tInh hInh; kin
phát biêu ella các di biêu dir h9p, Chll tjch UBND thành phô két 1un:
1. V vic cho phép hoc sinh nghi h9c:
- LAnh do thành ph dA dng chll tnrng và S Giáo dic vA Dào t?o dA
có vAn bàn thông báo cho hoc sinh các cap trong thárn quyên quAn l duc nghi
hoc tr ngày 03/02/2020 den ngáy 09/02/2020 dê thre hin phông chông djch
bnh viêm dung ho hap cap do chllng m6i ella vi rut Corona gay ra (sau day
viêt tAt là djch nCoV).
- Yêu cu S Giáo dc vâ DAo to lien tc cp nht các chi d?o ella Thll
tuóng ChInh phll, Bô chll quân va chll dng phôi hçip vOi S Y tê, các don vi
lien quan theo dOi, barn sat diên biên dich nCoV trên dja bàn thAnh phO de cO các
phrcng an, biên pháp cu the tMp theo dáp ll'ng tllng Cap d dlla dlch vA bAo darn
chuong trinh h9c cho h9c sinh cáe cap.
- S Giáo dic và DAo t?o phi h9'p chat chê vái S& Y t& SO Xáy drng,
UBND các qun, huyëii và các ca quan lien quaii chon rnt so
co sO giáo dçic dê
bô tn bnh vin dA chin trong truO'ng hçp can thiêt.

2. UBND thành ph dà có Quyt djnh s 389/QD-UBND ngày
O1!02/2 020 ban hânh Ké ho?ch ye phông chông dch nCoV (sau day viêt tat là
Ké hoach). Yêu câu các s, ban, ngành, UBND các qun, huyn và dê nghj cãc
doàn the, cac bnh viên b, ngành, các ca quan trung u'ang dóng trên dja bàn
thãnh phô barn sat ni dung K hoach, kêt hgp vài chi dao ciia các b, ngành
Trung uang theo ngành d9c khAn trliong xây drng k hoich chi tiêt cüa t11'ng
don vi, dia phucng Va to chirc trin khai nhärn chü dông phông tránh Va sn sang
các phu'ang an dé không bj dng khi djch xãy ra theo tü'ng cap d; chi trpng
cong tác huOng dan, truyên thOng, Ca s vat chat, cong tác hu can (thuôc, Vtt tu
y tê, trang thiêt bi y tê, lu'o'ng thi.rc, nhu yêu phãrri...); hoân thành và gi'ri Ké
hoach cüa dan vi, d1a phuv'ng ye UBND thành phó tru&c ngày 10/02/2020.
Trong qua trInh thirc hin, nêu có khó khàn, vung mAc vuvt thãm quyên thI
phãi báo cáo, dê xuát ngay dê x& 1.
3. Giao Sâ Xây dirng chü trI, lam vic ngay vOi S Y t& S& Giáo ditc va
Dào tao, các dan vi, dja phu'ong lien quan thông nhât 1ira ch9n dja diem thun
tin vàphu'ang an tOi u'u nhât dê thành 1tp các bnh vin dã chiên dáp üng theo
tüng cap d cüa djch (lu'u xem xét phu'ang an ch9n các trung h9c, bnh viên
dê bô trI bênh viên dà chin).
4.GiaoSyYt:
4.1. Chi d?o các bnh vin try'c thuôc lam vic vói các nhà cung cap vt tu
y té ye vic bang rni cách tlrn nguôn Va cung 1rng lqp thi vt tu y tê, d.c bit là
khâu trang y tê dê nguôi dan Co the rnua và si:r dung trong thai diem dch; dông
thO!i, tiêp tjc lam vic vó'i Ciic Quán l th tru'àng Dà Nng de cO bin phap kiêm
tra c the, xir l theo quy djnh dôi v6i vic nâng giá ban khâu trang y tê trên dja
bàn thành phô.
4.2. Tharn rnu'u thành 1p ngay các Di Ca dng phãn trng nhanh theo
thârn quyên ti các da bàn tr9ng yu và khân truang de xuât thành l.p Di ca
dng phán irng nhanh cap thành phô de sn sang hoat dng ngay khi cO djch theo
t1rng cap do; th.rc hiên quy trInh giárn sat theo di.ing quy djnh dôi vi các truO'ng
hçp tiêp xc vái các ca có nghi ng cao.
4.3. Chü trI, phi hp vOi các dia phuD'ng và ca quan lien quan tAng cung
tiêu dôc, khü trüng ti các da diem tap trung dOng nguO'i, nhãt là trung h9c,
cha, siêu thj, ben Xe, nhà ga, khu chung cu cao tang.
5. Giao S Lao dng - Thuang binh và Xä hi:
5.1. Khn truong pMi h9p vói COng an thành ph và UBND các qun,
huy n:
- Rà soát, thông ke, cp nhât hang ngày các so lieu, thông tin y té lien
quan tâi lao dng nuc ngoài den tir các vng có dch, nhât là lao dng Trung
QuOc (tong so lao dng nuoc ngoài, s v que An Tët, so di qua vüng có djch, sO
dà quay tr& li Vit Nam); Rip thô'i báo cáo, tharn muu lAnh do UBND thành
phO các giài pháp xcr 1 khi có dãu hiu bat thung lien quan den dlch nCoV.

- Yêu cu don vj, doanh nghip, t chüc trên dja bàn thành ph có sü diing
lao dng là ngu6i nuóc ngoài t?rn drng tiêp nh.n lao dng t1r Trung Quôc ye
quê n Têt quay tró' Ii Vit Narn lam vic và lao dng là ngu1i nuóc ngoài di
chuyén qua các vüng djch trong thai gian cong bô djch nCoV. Trong trlxâng hcip
dã tiêp nhn tró Ii thI doanh nghip phái báo cáo danh sách nhU'ng lao dng nêu
trên vó,i nhOng thông tin can thiêt theo yêu câu, thirc hin các bin pháp cách ly
ti noi & và ncii lam vic theo hisó'ng din cia co' quan y tê, dông thai theo dOi,
kiêrn tra sirc khOe trong vông 14 ngày k tir ngày nh.p cãnh Vit Nam.
5.2. Sä Lao dng - Thirong binh và Xä hi, Ban Quán l Khu Cong ngh
cao và các khu cOng nghip Dà Nng ttm drng cap giây phép lao dng rnó'i cho
lao dng nu'ó'c ngoài den t11' các ving có djch trong thai gian Vit Nam cOng bô
djch nCoV.
6. Giao Sx Thông tin và Truyn thông chü trI, phôi hcip v1i các dja
phrang, co quan lien quan, các co' quan thông tan, báo chI huóng dan, vn dng
nhân dan deo khâu trang phi hcp tii no'i cOng công, trén các phisong tin giao
thông cOng cong.
7. Yêu cAu các s&, ban, ngành, UBND các qu.n huyn:
7.1. EImn ch vic t chirc cáccuc h9p, hi nghj dông nguii tham gia tr1.r
các trurng hap that s.r can thiêt và dê phic vii phông, chông djch.
7.2. Ben cnh ch(i tr9ng j tiên sO mt cho vic triên khai cOng iác phàng
cMng djch, các do'n v, dja phLrcing cüng cn duy trI các hot dng chIrih nhu
tiCn d các cOng trInh tr9ng diem, Cong tác dam bão an ninh trt tir...
8. Giao Phó Clii tjch UBND thành ph Lê Trung Chinh chpn ni so can
b ciia Van phOng Doàn Dii biCu Quôc hi, HDND vá UBND thành phO, S Y
tC và các co quan lien quan (nCu can thiêt) dê thành 1p To kiêrn tra, don doe
triên khai cong tác phèng chông djch nCoV, cp nht tInh hInh dlch hang ngày
hoc dt xuãt, báo cáo Chü tjch UBND thành phô.
TrCn day là kt lun chi do cüa Chü tjch UBND thành pM HuS'nh Dirc
Tho' ti buOi hpp, Van phông Doàn Di biêu quc hi, HDND vâ UBND thãnh
phô thông báo dê các don vj, dja phuong triên khai thrc
J'Jo'i n/i em:
- VP Thành Oy;
- Ban Tuyên giáo Thành iiy;
- TI HDND thành phô;
- Các Ban HDND thành phô;
- CT vâ các PCT UBND thành phO;
- Các co quan TW trëri dja bàn;
- Các so, ban, ngành, doàn the;
- UBND các qum, huyçn;
- CàC Bênh viên tren dia bàn;
- CVP Va cv Doàn DBQH, HDND
- Luu: VT VHXI-L (TrIm Anli).
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