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Ba Nng, ngày.S2 tháng g näm 2021

CHI THI
Thirc hin chil truong "Thich frng an toàn, linh hot, kiêm soát hiu qua
dlch COVID-19" trên dja bàn thành phô Pa Nàng
trong tInh hlnh hin nay
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Tr ngày 31/7/2021, thành ph Dà Nng d áp ding dng b nhiu bin
pháp mnh me nhàm ngàn ch.n, không chê djch bn1i COVID-19, nhât là thai
gian hon 20 ngày thirc hin quyêt ha nguyen täc "ai ô' dâu thI dày"; Các cap
üy Dáng, ChInh quyên, Mt trn, doàn the chinh trj xà hi và cã h thông chInh
trj, cáo tang lap nhàn dan, cong dông doanh nghip dã quyet lit thirc hin cO
hiu qua các bin pháp phông, chong djch, nhanh chóng klioanh virng, than toe
truy vet, bóc tách ca nhim di.ra di diêu trj, nh do so catrong cn dông lien tc
giám, cáo ca mac mói phát sinh nhanh chong diiçc không chê, dong thi thành
phô d tIch circ bao phü It nhãt 01 lieu väc xin phông COVID-19 cho trên 73%
dan so tir dU 18 tuôi trâ len. Den nay, thành phô dà co bàn dà kiêm soát duqc
tinh hInh djch bnh.
Nh.m tip ti7ic ngàn chn, kim soát djch bnh nhanh nhAt, hiu qua nh.t,
tCrng buac khôi phic và phát triên kinh t - xä hi trong diêu kin thIch irng an
toàn, linh hott, kiêm soát hiu qua dch COVID-19 theo diing chi dao cUa Chmnh
ph, Thu tuang ChInh phü trong thai gian tOi, Chü tch UBND thành phô yêu
câu Thu twang cáo sa, ban, ngành, cci quan, don vi, Chü tjch UBND cáo qun,
huyn tp trung thi,rc hin các n1im vi tr9ng tam sau dày:
1. Quán trit, chi dto va t chCrc thirc hin nghiêm tCic, quyt liet, dng b,
xuyên suôt, hiu qua cáo bin pháp phông, chông djch theo chi dao cüa Ban BI
thu, ChInh phU, Thu tithng ChInh phü, Ban Chi dao Quoc gia phông, chông djch
COVID-19 và cáo van bàn hi.thng d.n thirc hin cüa thành phô. Tiëp tic quáfl
trit quan diem phuang, xä, khu phô, t dan phô là "pháo dài", ngui dan là
trung tam, chü the quyet djnh thành cong trong phOng, chông djch. D.c bit,
quán tria và to chirc thirc hin cO hiu qua 6 nguyen tao thIch üng an toàn, linh
hot, kiêm soát hiu qua dch bnh COVID-19 cüa Thu tixóiig Chinh phi chi
dao, do là: (1) Y tê là trli Ca, là trung tam; (2) Kinh te là co sa, là nên tang; (3)
Dü lieu khoa hoc, cong ngh là then chôt; (4) On dnh chInh trj - xà hi là trQng
yeu và thuO'ng xuyên; (5) Väc xin, thuôc chüa bnh và thirc ngui dan là diêu
kin tiên quyêt; (6) An toàn d san xuât, san xuat phãi an toàn.
2. Tren co sa cáo chi s6 và yêu c.0 dánh giá theo huâng dn cüa Ban chi
dao Quoc gia phOng, chông djch, thành phô tiên hành danE giá và xác djnh
chInh xác 04 cap d djch vói quy mô cap phithng, xa ho.c nhO han (Cap 1:
Nguy Co thâp - bInh thu'Ong mài; cap 2: Nguy co trung binh; c&p 3: Nguy co
cao; cap 4: Nguy co rat cao) và ap diing cáo bin pháp thich irng vài tcrng cap dQ
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theo quy djnh. Vic dánh giá c&p dQ djch trong 02 tu&n lien tip d quyêt djnh
chuyên cap d djch. Vic tang, giám các cap d djch (neu co) không duçic dOt
ngt, thai gian chuyên tiêp gitra các cap dO dch trong vOng 72 gi.
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3. Tip t11c duy tn thc hin 05 yêu c.0 dam bào diu kin kim soát
phông, thông djch trên dja bàn thânh phô, do là: (1) Dam bâo duy trI thtr&ng
xuyén ké hoch xét nghim SARS-CoV-2 dé tam soát, sang lQc COVID-19; (2)
Darn bão kM nng khoanh vlrng, truy vet, cách ly, xét nghim, dp tt ngay cc
diem djch phát sinh, rthât là a nhUng da them có nguy Ca cao: noitp trung
dông ngtri, khu cong nghip, co s& san xuat, kinh doanh, co. sa y tê, ncii lam
viêc, chci, cáng Ca, trung tam thucng mai, khu chung ctr, kit, hem...; (3) Eârn
bào nng lrc quán 1, thu dung, diêu tn bênh nhân COVID-19 tr Co so, giãm
thiêu tôi da so bnh nhân nng và so ca tr vong; (4) Dam bão mcrc dO bao phü
väc xin phông djch COVTD-19 cho nguOi dan thành phO; (5) Dam bão sr vào
cuOc cüa ca h thông chInh trj và huy ctng sirc mnh, sçr chung tay, dông lông,
chap hành cña nguOi dan, doanh nghip trong phOng, chông djch.
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4. Tip ti1c t chi.'rc cong tác truyn thông và van dng tht ca các cá nhân
thic hin nghiem quy djnh 5K cüa BO Y t trong phOng, chong djch COVID-19
(khau trang - khir kliuân - lchoãng cách - thông tp trung - khai báo y te); tIch
cçrc tharn gia tiêm väc xin phông COVID-19; mi nguii dan cá mOt ma
QRCode và thung xuyên si:r ding ma QRCode khi tham gia các hot dng
trong d?yi song kinh té - xa hOi trO thãnh thOi quen, nêp song cUa ngithi dan
thành phO trong bôi cânh thIch üng an toàn vOi dch COVID- 19.
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5. Thng buOc mO li các hoot dng xa hOi d khôi phitc và d.y mnh các
hot dOng san xuât, kirih doanh, dch vu, luu thông hang hóa, to chrc dy và h9c
vOi nhUng bin pháp dam bâo an toàn phOng, chông dch theo quy dnh. Các co.
quan, to chirc, dan vj, doanh. nghip phãi xây dirng phuang an thich ng an toàn,
1mb hot phOng, chông dch trong t11ng 1mb vrc ho.t dng theo huOng dan cüa
BO Y tê, Ban Chi do Quoc gia phOng, chông djch; san sang rng phO vOi các
tinh huông phát sinh djch benh theo phucing an a dê ra; hang ngày, bat buOc
phãi kiêm soát QRCode di v&i nih&ng ngi.rvi den tham gia các hot dng ti co.
quan, to chirc, do.n vi, doanh righip.
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6. Trit d Crng dyng dct 1iu và cOng ngh s dng bO trong phông, chng
dich trén toàn dja bàn thàiTh phô, phuc v thuan 1ci cho các hoat dng di 1i an
to an; van tãi an toàn; lam viêc vâ san xuât an toàn; dich vm an toàn; hçc tap và
sinli hot an toàn,...
7. Tip tic dam báo an sinh xa hOi; dam bào vic cung thig krang thi,rc,
thirc phâm, hang hóa thiêt yéu phiic vi.i di song sinh hot ciia ngi.r&i dan ti
vmng each ly y tê. Tiep tuc thi,rc hin tOt các chInh sách, giài pháp ho trq ngui
dan, doanh nghip khä.c phic hau qua COVID-19. Gi vng an ninh tn.t tir, an
toàn xa hi, an ninh thông tin, an ninh mng; phOng ngCra, ngän chn, dâu tranh
vOicác Ii ti phm, bào.dã.m mOi truOng lành mnh cho nguô'i dan.
8. Kin toàn, tang cuà'ng hiii qua hot dng ci.'ia các T COVID-19 cong
dong trong viec quãri l ch.t ch vic chap hành các 9uy djnh phông, chong djch
t thu
cix, tO dan phô.. den hO gia dinh; nam chäc thông tin cUa tCmg ngui
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Ncri nhIn:
ng chI Tht ti.râng Chmnh phü;
Các B, ban, nganhTrung uang;
BCDQG Phông, chôrig dch;
BTi,rInhQK5
UBND các tinh: Quáng Nam; Thra Thién Hue;
Cãc co quan TW dong trën da bàn;
Cic dông ch[ TTTU; TT HDND TP;
VPTU; cãc Ban tham mi.ru, giCip vicTU;
UBMTQVN TP vl cic doàn the thinh tn TP;
Cáo ctng chi UV Ban TVTU;
CT và PCT UBND TP;
CPVP UBND TP;
Cáo sâ, ban, ngành và cáO den vj thuc TP;
Qu.n iy, huyn üy;
UBND cac qun, huyn;
Cáo ce quan thông tin, báo chI;
Luu: VT, KGVX.
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dan thuc cãc h gia dinh Co dnJô/v tr cáo dja phucing có dich. Nàng cao hiu
qua hoat dng cUa cáo chôt kiêm soát dlch tai the c~a ng ra vào thành phô bn
&räng bO, d.thng sat, dithng thiy và &thng hang khOng, tuyt dôi không dê
nguân lay bnh xâm nhp vào thanh ph&
9. Tip tic tang cung kim tra, giám sat thirc hin cáo bin pháp phóng,
chông dich COVID-19; xir l nghiêm cáo hành vi vi phm; x11 l trách nhim
chirc, dja phung nêu không xây dirng
nguôi &rng dâu the Co quan, don v, to
phuong an phàng, chOng djch và dê xày ra vi pham do chü quan, l là, thiêu
trách. nhim trong cong tác phOng, ch6ng djch COVID-19.
thay th Chi thj 05/CT10. Chi thj nay có hiu 1tc tr ngày 30/9/2021 Va
UBND ngày 30/7/2021 cüa Chi tjch UBND thành phô thrc hin gian each x.
hi trên da bàn thành phô ãê phông, chông djch COVD-19.
Nhn duçc Chi thi, nay, yeu c.0 Thu tri.rng các s, ban, ngành, cci quan,
don vi, Chü ti,ch UBND các qun, huyn, Ban Chi do phông, chông djch
COVID-19 thành phO khàn tnrong quán trit, huàng dan den cap co sO và
nghiêm tue trien khai tO chirc thçrc hin./4/

gp

-

an

-

00

-

-

5:

-

:1

-

17

-

21

-

20

-

-

-

th
an
gp

-

h29
/0
9/

-

-

-th

-

