Ngày 6-12, Vn phòng oàn BQH, HND, UBND TP à Nng cho bit, Phó Ch tch Thng trc UBND TP Lê Trung
Chinh va ký Công vn s 8073/UBND-SYT v vic tip tc quyt lit thc hin công tác phòng, chng, kim soát dch
Covid-19.

Phó Ch tch Thng trc UBND thành ph Lê Trung Chinh (gia) kim tra công tác phòng, chng Covid-19 ti các c s cách ly
công dân nhp cnh trên a bàn qun Sn Trà.
* Chiu 6-12, Phó Bí th Thành y, Phó Ch tch Thng trc UBND thành ph Lê Trung Chinh
có bui kim tra công tác phòng, chng Covid-19 trên a bàn thành ph. Kim tra công tác
cách ly ti mt s khách sn ti a bàn các qun Hi Châu, Ng Hành Sn và Sn Trà, Phó
Ch tch Thng trc UBND thành ph Lê Trung Chinh yêu cu các lc lng chc nng gi
vng k lut, tuyt i tuân th các bin pháp phòng, chng Covid-19 theo quy nh ca B Y t
và thành ph. Hin vòng ngoài ca các khu cách ly u có lc lng công an, dân phòng
túc trc, Phó Ch tch Thng trc UBND thành ph Lê Trung Chinh yêu cu Công an
thành ph b trí lc lng bo m trc 24/24 ti các a im, tuyt i không xy ra tình trng công
dân cách ly, ngi thân tùy tin ra vào các a im này. Kim tra công tác khám, cha
bnh trong tình hình dch Covid-19 vn còn phc tp ti Trung tâm Y t qun Sn Trà,
Phó Ch tch Thng trc UBND thành ph Lê Trung Chinh ngh n v này nghiêm túc
hn na trong vic tip ón ngi chm nuôi, ngi thm m.
PV
Tng cng cnh giác vi nguy c dch bnh
Phó Ch tch Thng trc UBND TP Lê Trung Chinh yêu cu các s, ban, ngành, a phng tip tc thc hin nghiêm
chin lc kim soát cht ch ngun lây t bên ngoài, khoanh vùng dp dch trit , iu tr hiu qu; tng cng cnh giác vi
nguy c dch bnh, cao trách nhim ngi ng u, bình tnh ng phó vi mi tình hung dch bnh, thc hin quyt lit, ng b,
hiu qu các bin pháp phòng, chng dch ã ra. ng thi, tp trung rà soát, hoàn thin các quy trình, phng án
phòng, chng dch bnh Covid-19 trên a bàn thành ph áp ng yêu cu, nht là ti các khu vc tp trung ông ngi,
các c quan, n v, các bnh vin, c s sn xut... ; t trang b các phng tin, vt t phòng, chng dch cn thit.Thc hin y ,
quyt lit hn các bin pháp phòng, chng dch trong tình hình mi theo hng dn ca B Y t, nht là vic thc hin tt
thông ip 5K, trc ht là eo khu trang, kh khun; thng xuyên kim tra, kim soát nhng ni có nguy c d xy ra lây
nhim nh siêu th, bnh vin, phng tin công cng, trng hc, nhà máy...; x lý nghiêm các trng hp vi phm quy nh
phòng, chng dch.
UBND TP cng ngh các n v, a phng tng cng công tác kim tra, quyt lit ôn c thc hin các bin pháp phòng,
chng dch ã ra, nht là các bin pháp nh eo khu trang, kh khun và ti các ni có nguy c cao xy ra lây nhim
dch bnh; thng xuyên t chc kim tra, x lý trách nhim ngi ng u các n v, c s vi phm, x lý các t chc, cá nhân vi
phm theo quy nh ti Ngh nh s 117/2020/N-CP ca Chính ph quy nh.Ngi ng u các s, ban, ngành, a phng, hi,
oàn th chu trách nhim xem xét dng các hot ng, s kin có tp trung ông ngi trong phm vi qun lý khi không

cn thit; trng hp t chc thì phi thc hin nghiêm các bin pháp phòng, chng dch nh eo khu trang, sát khun...
theo úng quy nh. Khi t chc các s kin, hot ng có tip xúc vi ngi n t nc ngoài, nht là t các nc có nguy c cao
phi tham kho ý kin ca c quan y t.
Qun lý cht ch công tác cách ly y t ngi nhp cnh
Phó Ch tch Thng trc UBND TP Lê Trung Chinh ngh S Y t, ch trì, phi hp vi B Ch huy Quân s thành ph,
CATP, S Du lch, UBND các qun, huyn và các c quan, n v liên quan tng cng công tác qun lý, kim tra, giám
sát các c s cách ly y t ngi nhp cnh, nht là ti các c s có thu phí, vic tuân th nghiêm các quy trình, quy nh
cách ly và vic giám sát y t 14 ngày i vi ngi nhp cnh sau khi hoàn thành cách ly tp trung.
Song song ó, S Du lch ch trì, phi hp vi S Y t, CATP, UBND các qun, huyn và các c quan, n v liên quan t
chc thm nh, kim tra các iu kin thc hin cách ly y t ngi nhp cnh, m bo phòng, chng dch Covid-19 ti các c s
lu trú ng ký thit lp là c s cách ly y t. Yêu cu các c s lu trú thc hin cách ly y t m bo cht lng phc v theo quy
nh, b trí y nhân viên, bo v; tuyt i không cho phép a hàng hóa, vt t, nhu yu phm ca ngi thc hin cách ly ra
ngoài c s lu trú; không cho phép ngi không có nhim v ra vào khu cách ly, trng hp xin phép vào khu cách
ly phi xin phép và c s ng ý ca Trng Ban iu hành, qun lý c s cách ly và c quan y t.
S L-TB&XH, Ban Qun lý Khu công ngh cao và các khu công nghip tip tc ch o tng cng công tác kim tra,
giám sát và làm vic, yêu cu ngi qun lý các khu công nghip, nhà máy, xí nghip, c s sn xut, kinh doanh, c s
giáo dc và các n v trong phm vi qun lý thc hin nghiêm túc các bin pháp phòng, chng dch Covid-19. ng
thi, S TT-TT ch trì, phi hp vi S Y t, UBND các qun, huyn và các c quan, n v liên quan tip tc tng cng các bin
pháp truyn thông nhm thông tin, ph bin ngi dân nm bt, hiu v vic x lý các hành vi vi phm các bin pháp
phòng, chng dch Covid-19 theo quy nh, giúp ngi dân nâng cao ý thc, t giác thc hin các bin pháp phòng,
chng dch Covid-19 bo v mình và bo v cng ng. B Ch huy Quân s thành ph tip tc chun b sn sàng các iu kin
tip nhn cách ly y t công dân nhp cnh ti c s cách ly do quân i qun lý cng nh qun lý cht ch công tác cách
ly y t, yêu cu công dân nhp cnh thc hin nghiêm túc, tuyt i tuân th ni quy cách ly y t. CATP tip tc tng cng
qun lý ngi nc ngoài trên a bàn; kp thi phát hin, x lý các trng hp nhp cnh trái phép.
Riêng UBND các qun, huyn tng cng kim tra, giám sát, m bo các iu kin cách ly y t ti c s lu trú c thit lp là c
s cách ly trên a bàn qun lý. Thành lp và trin khai hot ng t kim tra công tác phòng, chng dch Covid-19 ti a
phng; x lý nghiêm các c s, t chc, cá nhân vi phm, nh hng n công tác phòng chng dch trên a bàn thành ph
theo quy nh. Vn phòng oàn BQH, HND, UBND TP thành lp T kim tra tình hình phòng, chng dch trên a
bàn...
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