Chiu 19-7, Công an TP à Nng t chc hp trc tuyn ánh giá tình hình, kt qu công tác phòng chng dch COVID19 trên a bàn thành ph à Nng. Thiu tng V Xuân Viên – y viên Ban thng v Thành y - Giám c Công an TP à
Nng ch trì cuc hp.
Thiu tng V Xuân Viên phát biu ch o ti cuc hp.
Trc din bin phc tp ca dch COVID-19, Công an TP à Nng ã tích cc, ch ng phi hp vi các n v liên quan trin
khai hiu qu công tác phòng chng dch bnh. Theo ó ã thành lp 8 T truy vt, phi hp cht ch vi lc lng y t a phng
và T COVID cng ng truy vt, phát hin ngun lây sm khoanh vùng, cách ly. "Hiu qu ca các T truy vt c lãnh o
thành ph và Giám c CDC à Nng ánh giá rt cao", i tá Nguyn c Dng, Trng phòng Tham mu báo cáo ti cuc
hp.
Ngoài ra, Công an thành ph ã trin khai hàng ngàn cán b, chin s m bo an ninh trt t ti các im phong ta, a im
cách ly tp trung, các cht kim soát ti khu dân c, các tuyn ng. Hàng trm trng hp vi phm liên quan n phòng
chng dch, tp trung ông ngi, không eo khu trang cng c lc lng tun tra nhc nh, x lý. i vi công tác phòng chng
dch bnh trong Công an TP à Nng, hàng tun, lc lng y t Công an t chc phun hóa cht, kh trùng ni làm vic, ni
n và khu tm giam, tm gi; phi hp vi CDC à Nng và Bnh vin 199 ly mu xét nghim và tiêm vc xin phòng
COVID-19 cho cán b, chin s. Các nhà tm gi và Tri tm giam c bo m tuyt i an toàn, dng vic thm nuôi i vi can
phm nhân t u tháng 5 n nay.
ánh giá tình hình din bin dch bnh thi gian qua, Thiu tng V Xuân Viên cho bit, s ca bnh COVID-19 ti à Nng
trong 10 ngày qua ã tng ng 1/2 s ca bnh trong nc t u nm n nay. Theo ó, tính t ngày 1-1-2021 n nay, à Nng
ã có 558 bnh nhân dng tính vi COVID-19. Trong ó có 86 bnh nhân là ngi nhp cnh; 472 bnh nhân trong nc
bao gm 158 bnh nhân trc ngày 18-6, 96 bnh nhân liên quan n chui lây nhim t lái xe ch hàng và 222 bnh
nhân phát hin t ngày 10-7 n nay. Thi gian ti, tình hình dch bnh vn có nhiu din bin khó lng, COVID-19 ã lây
lan vào các công ty trong khu công nghip và cha rõ ngun lây. Xác nh Công an là mt trong nhng lc lng
tuyn u chng dch, Giám c Công an TP cng yêu cu lãnh o các n v làm tt công tác chính tr t tng cho cán b,
chin s, ng viên vt qua khó khn, vt v ng hành cùng thành ph y lùi dch bnh.
Thiu tng V Xuân Viên ch o tng cng trang b thêm các vt dng h tr cho cán b, chin s tham gia chng dch ti
các im cht. Ch ng phi hp vi CDC à Nng và Bnh vin 199 thng xuyên xét nghim COVID-19 và tip tc thc hin
tiêm chng phòng COVID-19 cho cán b, chin s. Thi gian ti, nhiu cán b, chin s t các phòng nghip v s c iu ng
tng cng cho các qun Liên Chiu, Sn Trà và các khu cách ly.
Kt lun hi ngh, Thiu tng V Xuân Viên ch o trin khai các kch bn phòng nga COVID-19 và xây dng thêm các
kch bn chun b i phó vi các tình hung. Phòng Hu cn ch ng làm tt công tác hu cn, vt t y t ch ng trc mi tình
hung ng thi tng cng tp hun cho lc lng y t Công an sn sàng tham gia vào các nhim v. Tip tc duy trì các cht
kim soát dch ang trin khai và m bo các iu kin tt nht cho cán b, chin s làm vic và và thc hin nghiêm
nguyên tc "5K" khi tip xúc vi ngi dân, ch phng tin.
Bên cnh ó, Giám c Công an TP cng yêu cu nâng cao trách nhim ca Công an xã, phng, trong ó có Cnh sát
khu vc làm nòng ct, t chc rà soát tng nhà, tng h dân, qun lý tng t dân ph, khu ph vi phng châm "i tng ngõ,
gõ tng nhà" lp danh sách, qun lý cht ch ngi t vùng dch v, hn ch ti a nguy c lây nhim.
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