
TINH UY VINH PHUC BANG CQNG SAN VIT NAM 
* 

S 2057-TB/TU V7nh Phic, ngây 25 tháng 02 nàm 2020 

THÔNG BAO 
KET LUJN CUA BAN THU'CiNG VV TINH UY 

V tip tic thiyc hin các bin pháp phông, chông d1ch bnh Covid-19 

Ngày 25-2-2020, Ban Thi.thng vi Tinh üy h9p nghe Ban can sr dãng UBND 

tInh Báo cáo dánh giá tinh hInh djch bnh, din bin, nhü'ng tác dng ben ngoài, các 

bin pháp dáp irng vói timg tInh hung dlch  bnh COVID-19 trên dja bàn tinh (Báo 

cáo so 47-BC! BCSD ngày 24-2-2020); sau khi thâo 1un, l3an Thung vii Tinh üy có 

kinnhrsau: 

1. Ye tInh hlnh phông, chông dch Covid-19: 

Ngày 19-02-2020, Ban Thtthng Tinh üy dã h9p, dánh giá toàn din tinh hInh 

và cong tác phông, chng djch bnh Covid-19 trên dja bàn tinh. Kh.ng dnh cOng tác 

phông, chông djch bnh Covid-19 trên dja bàn tinh dã dat  d'i.rgc kt qua rt tich 

crc, dixçc B Y t, ChInh phii dánh giá cao; den nay djch Covid-19 trén dja bàn 

tinh dã c bàn dugc khng ch, d.y lüi. Tuy nhiên, trong các ngày vüa qua, dich 

bnh covid-19 có nhung din bin mri phrc tap, lan rng ra nhiêu nuOc trCn th gió'i, 

trong do có nhüng nuóc có nhiu dr an du tu, nhiu ngu6i dang lam vic, cl.r trti tai 

Vinh Phüc (nhu Han Quc, Nht Ban); tinh ta cüng có nhiêu lao dng, du hoc sinh tai 

các nithc nói trên. Do v.y, nguy cci bnh djch tiêp tiic lay lan den tinh là rt cao. 

chü dng rng phó vi tInh hInh hin nay, Ban Thtring v Tinh üy yêu cu các c.p üy, 

chInh quyn phâi dê cao cành giác, khOng duc Ri l, chü quan, quán trit vâ thuc 

hin nghiêm tüc các ni dung chi dao  cña Ban BI thu, cüa Thu tLr1ng ChInh phü, cüa 

Ban Thuông vi Tinh üy; tang cu6ng cOng tác kiCm tra, dOn dôc vic thirc hin nhim 

vu, nht là cüa ngu'i di'rng du các s, ngành, các dla phi..ro'ng; kiên quyCt xü l can 

b, dang viên tn tr, chi quan, chm ch trong vic thrc hin nhirn vu. Môt s nôi 

dung yêu c.0 thrc hin ngay nhu sau: 

1.1- Ban can sr dãng UBND tinh có trách nhim clii dw UBND tInh, các 

ngành, các ct/a phu'ong: 

- Chü dng thxc hin các bin pháp theo chi dao cüa Ban Chi d.o Trung u'cing 

ye phOng, chng djch Covid -19 tai Van bàn so 855/CV-BCD ngày 24-02-2020, 

cña B Y tê tai Cong van so 868!BYT —DP ngày 24-2-2020 ye huóng dn cách ly 



d& vth ngithi v tfi Han Quc; vic to chi'rc thirc hin cách ly tp trung phãi darn 

bào tuân thi:i dñng quy djnh cüa B Y t. 

- Thirc hin d.0 tu, mua sam các thiêt bj, vt tu y to dláp ü'ng yêu cu phông, 

chng djch và diu tr; các trang thit bj bão h cho di ngü thirc hin nhirn vii 

phông, chng djch; quán 1, phân b, sir dçing san phârn, kinh phi cüa các nhà tài 

trçl phñ hcTp, hiu qua, chat ch. 

- TuyOn truyn, 4n dng các co si, h kinh doanh tarn  d&ng cung cp các 

djch rii an ung, karaoke, vui choi giái trI tp trung... cho ngithi nuôc ngoài (Han 

Quc, Nht Bàn, Trung Quôc) trong thôi gian chua cong b6 hk djch d kim soát 

v y t, nhm tránh tp trung dông ngu1i d lay lan ngun bnh. 

- Chi dao  thirc hin vic kEen thu&ng kjp thè'i cho các dun vj, Ca nhãn có 

thành tIch trong cong tác phông, chng djch Covid -19. 

1.2- Cong an tinh: Chju trách nhim chü tn, phôi h9p vài B CHQS tinh, SO 

Y t, Ban QLCKCN, các da phu'cxng tO chirc diêu tra, thng kO, phân 1°a,  xác djnh 

các tnthng hçp cách ly y tê theo quy djnh; t chilrc thirc hin t& các bin pháp quàn 

l hành chinh v ht khu, tarn  trill,  tam  vng theo quy djnh. 

1.3- B5 GIIQS tinh: Chju trách nhirn chun bj dja dirn, nhân hrc, b ti-I noi 

each ly tp trung cho các truà'ng h9p theo quy dnh. 

1.4- Sö Y tl có trách nhiêm: 

- Giao Bnh vin Da khoa tinh thirc hin vic xác nhn tInh trng y th cho 

ngu'ôi rnrc ngoài sau thyi gian cách ly dO h9 tr& 'a lam vic bmnh thithng. 

- To chilrc tp hun nghip vi.i cho 1trc lucing lam nhim vii y t dir phông tai 

tAt ca các tuyn trong tinh, nht là co si d nâng cao hiu qua, cht luçing cong 

tác phông, chng djch bnh theo diling quy djnh cüa B Y t. 

- Tip t1lc thirc hin các nhirn vi theo hithng din, chi dao cüa B Y t, cac 

quyt djnh, kO hoach  cilia tinh, t.p trung huy dng mci ngun 1irc, dam bão rnOi 

trithng lam vic t& nhât cho di ngü tham gia chng djch và di ngü y t tr1rc tip 
làrnnhiêmvu. 

1.5- Ban quân Ij các khu cong nghp: 

- Chi dng ph6i hcip vii ngành COng an, y tO trong vic kiOrn tra, nãni tInh 

hInh, vn dng các chili doanh nghip, ngu'ôi lao dng là ngu'ñ nuoc ngoài dn tü 

vñng có djch và có nguy cci lay nhim dO thirc hin các bin pháp cách ly; 



- Co trách nhim thông tin cho các doanh nghip biêt quy trInh, thu t1ic xác 

nhn tInh trng y t cho ngthi nuâc ngoài sau thôi gian each ly do Bnh vin Da 

khoa tinh thirc hin d h9 bi&, phi hcrp thirc hin. 

2. Vé nhim vi Iãnh do phát trin kinh t - xã hi: 

Ban Thiing vti Tinh üy dê nghj Ban can sr dãng UBND tinh, các cap, các 

ngành không diu chinh các chi tiêu k hoach phát triên kinh tê - xä hi närn 2020; 

các cp üy, chInh quyn và ton h thng chInh trj phâi bàn giái pháp, bin pháp d 

dng thai vói thirc hin nhim vi phông, chéng djch Covid -19, phãi tip tic tap trung 

länh d.o, chi do thüc dy phát trin kinh t - xã hi d hoàn thành k hoch, chi tiêu 

näm 2020. Ban Thumg vi Tinh üy thn mnh trách nhim cüa mt s co quan, so, 

ngành nhu' sau: 

- Ban can szc dáng UBND tinh: Chi do S& Kê hoch và dâu tu chü trI, dánh 

giá toãn din ãnh hung cña djch bnh Covid -19 dôi viii phát trin kinh t - xã hôi 

cüa tinh; dir báo các tInh hung djch, d xut các bin pháp, giài pháp thic dy san 

xuât kinh doanh, thirc hin bang duçic các chi tiêu kê hoch phát trin kinh t - xa 

hi nàm 2020; thirc hin các giài pháp d.y nhanh giài ngân vn du tu cong. 

- Sr Tài chInh: Chü dng dua ra các giâi pháp don giàn hóa, linh hoat các thu 

tc hành chinh lien quan dn vic dAu tu, mua sm các trang thi& bj, vat tu y 

dam bão dung quy djnh trong diu kin phông chông djch; theo dôi, don dc các 

ngành thrc hin nhim vi du tu, rnua sm thrçc giao. Darn bão can di ngun 

kinh phi cho nhirn v phông, chng djch bnh và phát triên kinh t - xà hôi. 

- Ngán hang nhà nuóc chi nhánh J'7nh Phic. Barn sat chi d?o  cña Ngãn hang 

nhà niiic Vit Narn, kjp thô'i có nhU'ng giãi pháp giàm lãi suât, an hn nç, khoanh 

nçf,... d t.o diu kin giãm chi phi cho doanh nghip. 

- Sà Lao dng-TB&XH: Nghiên cru, d xu.t vic quân 1 di v&i lao dông 

rnràc ngoài, giái pháp dáp i.ng nhu câu lao dng trong nuc cho các doanh nghiêp, 

k các doanh nghip dang thi cong các cong trInh du tu tr ngân sách cua tinh; 

giài pháp darn bào cong tác an sinh xã hi. 

- S6 Nông nghip&PTNT: Barn sat, chi do th?c hin tot cOng tác phông, 

chng djch cho gia sue, gia crn; phi hqp vâi các ngành khai thác thj truô'ng trong 

nuóc d tiêu thi san phrn cho nông dan. 

- Ban Tuyên giáo Tinh iy,  S& Thông tin và Truyên thông: 

•1 
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+ Tp trung chi ctao tuyên truyn nhUng kêt qua, bin pháp tinh dã lam; cap 

nht tInh hInh kjp thôi, thông tin ding, dü dê ngui dan không hoang mang, không 

chü quan, tip tVc  nâng cao nhn thirc, thirc hin tt các bin pháp phông, chng 

djch bnh. Yêu cu phâi xây dirng dixçic kjch ban, các chuyên d tuyên truyn cu 

th theo djnh hiirng nêu trén d t chirc thirc hin. Theo dOi, quàn 1 mang xã hôi 

d dnh hi.ró'ng truyn thông; chi dao  tuyên truyên chng k' thj, 1rng xir phân biêt 

ngri nrâc ngoâi dn tü v'iing djch. 

+ Chi dao,  phi hcp vci các cci quan báo chI dja phuang, trung i.rang tp 

trung thông tin, tuyên truyên ye chñ truang tiêp tic phát triên kinh t cüa tinh theo 

k hoach trong diu kin có djch bnh; dng viên, c viTi các cap, các ngành, doanh 

nghip, nhân dan chü dng, sang tao,  khàc phiic khó khãn d phn d.0 hoàn thânh 

các chi tiCu k hotch phát triên kinh tê - xã hi nàm 2020. 

4. Ban Thu'ô'ng vi Tin/i ày giao nhim vi cy the cho các dng chI sau: 

4.1- Dng chIPhô Bit/zu; C/ia tjch UBND tInh: Chju trách nhim truó'c Ban 

Ththng vi ye chi dao  cong tác phOng, chông dlch  bnh theo chi do cüa Thu 

tung Chinh phü và theo tinh thn Cong van so 855/C V-BCD ngãy 24-02-2020 

cüa Ban Chi dao  Trung uang Ye phông, cMng djch Covid -19, Cong van s 

868/BYT —DP ngày 24-2-2020 ci:ia cüa B Y to; chi dao  tháo go! các khó khàn d 

tp trung phát triên kinh tO; trrc tip chi do dam báo trang thit bj, v,t tu y t phuc 

v cong tác phông chng dich, hoàn thành dung thi han  dà giao (xong tru6c ngày 

01/3/2020); chi do to chüc thirc hin xong trong ngày 26-02-2020 viêc diu tra, 

phân loai, thirc hin each ly tp trung dôi vói nguô'i dOn Vinh Phiic tiTr hoãc di qua 

viing djch cüa các nuc. 

4.2- Dông chi' Lê Duy Than/i, Uy viên Ban T/iwông vy, Phzó Uiü tich 

UBND tinh: Chju trách nhim chi dao  vic tháo go! các khó khãn cho các doanh 

nghip trong san xut kinh doanh trên dja bàn tinh. 

4.3- Dng chi Vu Vit Van, Uy viên Ban Thu'ô'ng vy, Phó (7th tjch UBND 
tin/i: T.p trung trirc tiOp chi dao  Cong tác phông, chng djch bnh theo phân cong 

c11a dông chI ChCi tch UBND tinh, Trrâng Ban Chi dao  phông, chông dich Covid - 
19 cüatinh. 

4.4- Các &ng c/i,' Uy viên Ban Thwôiig vy Tinh ày du'p'c phân cong phy 
trách các dja phwo'ng, don vj: Chii dng theo dOi, phoi hçp chi dao các dia 

phucmg thirc hin các nhirn vii ye phông, chông djch, phát triOn kinh t - xã hôi 
trên dia bàn theo tinh than chi dao  c'cia Ban Thuông v11 Tinh üy. 
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T/L BAN T1H1NG VU 
VAN PHONG 

Trn Quc Huy 

Noi nhân:  
- Cãc dông chI UVBTVTU (b/c), 

BCSD UBND tinE, 
- UBND tinh, 

LJBMTTQ và cãc doàn the; 
- Các só, ban, ngành, 
- Các huyn, thânh üy, DUTT, 
- CPVP,CVTH, 
- LmiVT. 

5. Ban Thuyng vu Tinh üy thng nht ban hânh Chi thj dê tang cithng lành 

dao, ehi dao cong tác phông, chng dich bênh Covid-19 và chi các giãi pháp phát 

trin kinh t- xa hôi, darn bâo vra hoàn thãnh nhim vii phông, chOng djch v&a 

hoàn thành k hoach, the chi tiêu phát trin kinh té cia tinh trong nãm 2020. Giao 

Van phOng Tinh üy khn truang dr tháo, trInh Ban Thuèiig vy Tinh Uy xern xét, 

ban hành d t.p trung lãnh dao,  chi  dao  thirc hin. 
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