Ch tch UBND TP à Nng Lê Trung Chinh ch o cuc hp.
ó là khng nh ca Ch tch UBND TP à Nng Lê Trung Chinh, Trng Ban Ch o phòng chng COVID-19 ti cuc hp
trc tuyn vi các n v, a phng chiu 13-6.
Ghi nhn, biu dng các n v, a phng ã rt tích cc trin khai các ch o ca BC TP sau khi ã TP ã ni lng mt s hot ng.
Cho rng, trong 2 ngày 12 và 13-6, ngành Y t cng nh các a phng và ngành Giáo dc ã phi hp tt trong công
tác ly mu xét nghim cho cán b, giáo viên và hc sinh tham d k thi vào lp 10, kt qu xét nghim này cng ng thi
cho BC thy c tình hình dch bnh trên a bàn thành ph, qua ó có c s ánh giá và a ra các bin pháp tip theo.
Thi gian n, Ch tch UBND TP ngh các a phng tip tc sit cht kim soát t vòng ngoài, nht là ti các cht kim
soát. Lu ý n các trng hp là lái xe ng dài, xe ch hàng t các vùng có dch n a bàn TP, Ch tch UBND TP nhn
mnh: " ngh các cht phi kim tra cht ch nhng i tng này, nht là t vùng dch v mà không có kt qu xét nghim
COVID-19 âm tính theo quy nh thì buc phi quay u xe".
Bên cnh ó, ông Lê Trung Chinh cng ngh lãnh o các s, ngành, a phng cam kt và chu trách nhim trc BC v
công tác qun lý Nhà nc, qun lý a bàn liên quan n vic kim tra, phát hin nhng trng hp i t vùng dch v a phng.
"Nu c quan, n v, a phng nào cho nhng ngi i t vùng dch v mà không khai báo, c bit là nu phát hin dng tính
vi SARS-CoV-2 và làm lây lan dch bnh trong cng ng thì th trng, c quan, n v ó phi chu hoàn toàn trách
nhim trc lãnh o thành ph", Ch tch UBND TP ng thi ngh các qun, huyn sau cuc hp chiu 13-6 phi trin khai
ngay vn bn n tt c các c quan, n v óng trên a bàn ca mình thông báo, quán trit cho các a phng, c quan, n
v, t dân ph bit và thc hin.
Theo Ch tch UBND TP, n th 4 tun này, à Nng s bc qua ngày th 29 không có ca nhim mi trong cng ng, vì
vy, giao cho Vn phòng UBND TP phi hp vi S Y t cn c vào tình hình thc tin có vn bn tham mu BC. Theo ó,
nhng hot ng va c ni lng nhng cha phù hp thì iu chnh li; ng thi tinh thn là nhng hot ng nào không tác ng,
nh hng ln n tình hình kinh t, xã hi, cha phi là nhu cu bc thit thì vn tm dng (karaoke, v trng, quán bar), còn
nhng hot ng nào có th ni lng thì xem xét ni lng thêm…
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