NO - ây là khng nh ca y viên Trung ng ng, Bí th Thành y Nguyn Vn Qung ti cuc hp trin khai công tác
phòng, chng Covid-19 chiu 4-8.
Bí th Thành y Nguyn Vn Qung phát biu ch o ti cuc hp chiu 4-8. nh: LÊ HÙNG
Theo ó, tình hình dch bnh trên a bàn qun Sn Trà c kim soát tt, mc dù s ca dng tính phát sinh ti ây vn tng.
"Hy vng, vi s quyt tâm ca a phng cùng s h tr ca các s, ngành, n v, qun Sn Trà s khc phc c tình hình,
không dch bnh lây lan. ây là mt trong nhng yêu cu mà các a phng phi làm quyt lit sm ngn chn dch bnh
và gii phóng nhng khu vc phong ta, cách ly", Bí th Thành y Nguyn Vn Qung nhn mnh.
Theo lãnh o Thành y, riêng vic h tr mi ngi dân trong khu vc cách ly y t trên a bàn qun Sn Trà 40.000
ng/ngày, thành ph phi chi s tin gn 100 t ng.
"Chúng ta chp nhn hy sinh li ích kinh t và b ra khon ngân sách không nh nhm mc ích nhanh chóng khng
ch dch bnh. Vì vy, chúng ta phi quyt tâm làm sch và gii phóng sm các khu vc cách ly. Các a phng hn ch
n mc thp nht vic phát sinh các im nóng phi thc hin cách ly y t", Bí th Thành y Nguyn Vn Qung nói.
Bí th Thành y Nguyn Vn Qung ngh các a phng làm tt hn na công tác truyn thông, nht là truyn thông ngi
dân nhà. ng thi, tip tc ra soát và ly mu xét nghim nhng trng hp liên quan.
Bên cnh ó, phi kim tra, nhc nh kt hp ng viên các lc lng làm nhim v kp thi và nhân rng mô hình, cách làm
tt. Công an thành ph lu ý nhc nh cán b, chin s kiên quyt x lý nhng trng hp vi phm nhng phi mm mi, có
thái chun mc trong quá trình thc thi nhim v ti các im cht.
Phát biu ti cuc hp, Ch tch UBND thành ph Lê Trung Chinh ngh các n v, a phng tip tc trin khai nhng bin
pháp thc hin hiu qu và iu chnh nhng khó khn, vng mc.
"Hin nay, áng lo nht vn là khu vc thit lp vùng cách ly y t trên a bàn qun Sn Trà. a phng phi tích cc theo
dõi, giám sát, y mnh công tác tuyên truyn ngi dân chp hành nghiêm các bin pháp phòng, chng dch, nht
là vic không ra khi nhà. ng thi, u tiên y nhanh công tác ly mu xét nghim ti vùng nguy c và khu vc giáp
ranh", Ch tch UBND thành ph Lê Trung Chinh ngh.
Lãnh o UBND thành ph giao Ban Qun lý Khu công ngh cao và các khu công nghip à Nng tip tc giám
sát, qun lý cht ch các doanh nghip thuc phm vi qun lý. Trng hp doanh nghip không bo m bin pháp
phòng, chng dch thì yêu cu dng hot ng.
"Công an thành ph quán trit cán b, chin s làm nhim v ti các im cht nm rõ Ch th s 05/CT-UBND thc hin hiu
qu. ng thi, ánh giá các im cht ca ngõ ra, vào thành ph b trí lc lng hp lý. Các qun, huyn, phng, xã tng cng
công tác tuyên truyn và kim tra x lý nhng trng hp vi phm", Ch tch UBND thành ph Lê Trung Chinh nhn
mnh.
Lãnh o UBND thành ph yêu cu qun Sn Trà kiên quyt không cho ngi dân khu cách ly y t ra ngoài, tr trng
hp i cp cu. Tuy nhiên, khi cho ra phi tin hành test nhanh vì ây ang là khu vc nguy him.
Qun Ng Hành Sn và huyn Hòa Vang tp trung trin khai thí im cách ly F1 ti nhà, cng nh ánh giá c th tip tc
trin khai m rng ti a bàn khác.
Theo "Trang thông tin in t CATP à Nng"

