Phát biu ti k hp HND thành ph à Nng vào sáng nay (12-8), Bí th Thành y à Nng Nguyn Vn Qung cho bit,
thành ph s trin khai mi bin pháp trong thi gian sm nht không có ca mc COVID-19 trong cng ng. Nu trong
4 ngày ti tình hình các ca nhim không gim, phát sinh thêm nhiu ca mi, các bin pháp chng dch mnh hn s c
trin khai, ngha là c ng b, chính quyn và nhân dân s chu hi sinh nhiu li ích chng dch hiu qu. Dù hoàn cnh
nào, thành ph cng s không ngi dân thiu thn.
Bí th Thành y à Nng cho bit nu trong nhng ngày ti tình hình dch bnh còn din bin phc tp thì thành ph s sit
cht thêm các bin pháp m bo cng ng c an toàn trong thi gian sm nht
y lùi dch, s cùng nhau hi sinh khi cn thit
Theo Bí th Thành y à Nng, tình hình dch bnh trên a bàn thành ph ang din bin rt nhanh và mc rt nguy
him; s liu cho thy t ngày 3/5/2021 n nay chúng ta ghi nhn 1.593 ca dng tính, 16 ca t vong, nhng riêng t
ngày 10/7/2021 n 11/8/2021 vi chng Delta ã ghi nhn 1.473 ca dng tính vi 13 ngi t vong; hin ang iu tr 1.069
ca bnh, trong ó có 43 ca bnh nng có nguy c t vong. Vì vy, phi xác nh công tác phòng, chng dch COVID19 là nhim v u tiên hàng u, quan trng nht trong thi im hin nay, thc hin xuyên sut vi tinh thn "chng dch nh
chng gic", bo v sc khe, tính mng và cuc sng an toàn ca ngi dân thành ph là trên ht, trc ht. ng thi, không
ngi dân nào b thiu n do dch bnh; không mt kh nng kim soát dch bnh; gi vng hiu lc, hiu qu qun lý nhà nc
ca chính quyn, quyt tâm ngn chn, y lùi, gim mc nguy c dch bnh, sm a thành ph tr li trng thái bình thng
mi.
Ông Qung ngh vic áp dng các bin pháp phòng, chng dch phi trin khai nghiêm ngt hn, mnh m hn, quyt lit
hn, xuyên sut t thành ph n c s; không chn ch, do d, thiu cng quyt; phi bám sát tình hình thc tin c s có
cách làm phù hp, sáng to, va làm va rút kinh nghim hoàn thin; tuyt i không xy ra tình trng "cht ngoài",
"lng trong". Khó khn này là "phép th" ln v nng lc lãnh o, iu hành ca cp y và chính quyn các cp ca thành
ph. Tôi yêu cu các cp y, t chc ng, chính quyn, Ban ch o phòng, chng dch Covid-19 t thành ph ti c s phi
quyt lit hn na trong lãnh o, ch o và t chc thc hin; tp trung cao nht công sc, thi gian, u tiên mi ngun lc cho
công vic h trng này.
"Nu trong vòng 4 ngày na, vic thc hin các bin pháp nh hin nay mà tình hình dch bnh không gim thì
chúng ta phi thc hin trit hn nguyên tc "ai âu thì ó", tc là ngi dân tuyt i không ra khi nhà, nu các công s,
nhà máy, công trng mun hot ng thì phi m bo các iu kin cán b, công chc, ngi lao ng phi ti ch, không c di
chuyn i ni khác trong vòng 7 ngày, tin hành xét nghim toàn thành ph, nhm phát hin và a các dng tính ra
khi cng ng. ây là bin pháp thành ph không mong mun áp dng và hi vng không phi áp dng. Nhng ngn chn
s lây lan ca dch bnh, chúng ta vn phi chp nhn hi sinh nhiu li ích thc hin và khi áp dng s có nhiu khó khn,
nht là vic cung ng, m bo lng thc, thc phm thit yu cho toàn ngi dân thành ph", ông Qung nói và ngh HND
thành ph tho lun và có ý kin v các bin pháp phòng, chng dch, ng thi, có nhng quyt sách v vn này.
Ngi dân s c quan tâm, không lo thiu thn
Ông Nguyn Vn Qung yêu cu thành ph tp trung trin khai các chính sách h tr cho ngi dân và doanh nghip
theo các quy nh ca Trung ng và thành ph; chm lo i sng nhân dân, bo m cung ng kp thi, y lng thc, thc
phm, nhu yu phm thit yu, nht là khu phong ta, cách ly, ngi nghèo, ngi có hoàn cnh khó khn; các a phng
phi thng xuyên rà soát, cp nht, không b sót i tng cn h tr, không bt c ngi dân nào thiu n. Hoàn thành vic h
tr cho i tng b nh hng dch bnh, nht là cho ngi lao ng b mt vic làm, ngi lao ng t do, ngi có hoàn cnh khó
khn, trong ó cn rút ngn thi gian, n gin hóa th tc hành chính, vi tinh thn rõ i tng n âu thì h tr ngay n ó. Tip
tc thc hin các bin pháp h tr, tháo g khó khn cho doanh nghip và các bin pháp phòng, chng dch các
doanh nghip m bo c bn hot ng sn xut, kinh doanh trong tình hình dch bnh.
"Mc dù dch bnh din bin phc tp và ang mc nguy c rt cao nhng vi s quyt lit, kp thi trong lãnh o, ch o, s
quyt tâm, n lc ca c h thng chính tr, c bit là s chung sc, ng lòng chia s ca nhân dân thành ph, bc u ã thu c
mt s kt qu tích cc. Thay mt lãnh o thành ph, tôi xin ghi nhn, biu dng, ánh giá cao tinh thn, trách nhim, s
ng lòng chia s cùng nhau phòng, chng dch ca các cp, các ngành, cng ng doanh nghip và ngi dân thành
ph; c bit xin biu dng lc lng tuyn u chng dch, i ng y, bác s, cán b, chin s quân i, công an, cán b c s và i ng
tình nguyn viên các khu dân c ã tn tâm, n lc cùng vi c h thng chính tr chung tay ngn chn s bùng phát ca
dch bnh, chm lo và bo v sc khe nhân dân thành ph"
C gng có ngun vaccine sm nht

Bí th Thành y Nguyn Vn Qung ghi nhn và chân thành cm n nhng ngha c cao p, nhng mô hình, cách làm
hay, sáng to t c s n thành ph; s ng h, giúp v vt cht và tinh thn ca các c quan Trung ng và tnh Qung Nam
anh em, các cá nhân và doanh nghip trong và ngoài thành ph, tt c nhng iu ó ã to ra sc mnh thành ph vt
qua các khó khn, thách thc. Ngoài vic ch o các bin pháp chng dch, lãnh o thành ph ã và ang rt quyt tâm
và bng mi cách a ngun vc-xin v thành ph tiêm phòng cho ngi dân, gm c ngun t Trung ng cp và liên h t nc
ngoài. Nhng do vn vc-xin là loi hàng hóa c bit và khan him trên toàn th gii; các quc gia, các hãng sn xut
ch chp nhn àm phán thông qua Chính ph và không chp nhn các iu kin ràng buc, nên thành ph vn phi da
vào ngun cp phát ca B Y t. Vi s c gng ca lãnh o thành ph, n nay, thành ph ã c cp gn 200 ngàn liu và ang
trin khai tiêm phòng khn trng nhng phi m bo an toàn, úng i tng. ng thi, lãnh o B Y t có vn bn xác nh
thông tin vi thành ph, t nay n cui nm 2021 s cp hn 1,5 triu liu tiêm cho ngi dân thành ph trong tui.
Thành ph mong c tri và nhân dân chia s vi nhng khó khn khách quan v ngun vc-xin, tp trung thc hin các
gii pháp phòng, chng dch nh hin nay. Vi tinh thn ó, Bí th Thành y à Nng kêu gi nhân dân thành ph, các lc
lng tuyn u chng dch, cng ng doanh nghip và c h thng chính tr tip tc tuân th, ng hành, ng h và thc hin
nghiêm túc, quyt lit các ch trng, bin pháp ca Trung ng và thành ph trong công tác phòng, chng dch bnh;
oàn kt, n lc, quyt tâm, khc phc mi khó khn, vt qua thách thc, quyt tâm ngn chn, y lùi dch bnh, sm a thành
ph v trng thái bình thng mi.
"Thành ph à Nng ca chúng ta ang ng trc nhiu c hi thun li, nhng cng ang gp nhiu khó khn, thách thc, c bit
là nhng nh hng sâu rng ca i dch COVID-19. Vì vy, ng b, chính quyn và nhân dân trong thành ph rt mong i
và k vng Hi ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph s tip tc có nhiu i mi, sáng to, qua ó phát huy vai trò
ca c quan quyn lc Nhà nc a phng, quyt nh nhng ch trng, gii pháp úng n, to c s ng thun trong các tng lp
Nhân dân, a thành ph vt qua khó khn, thách thc, xây dng thành ph à Nng ngày càng phát trin bn vng nh k
vng ca nhân dân thành ph", ông Qung nhn mnh.
Theo "Báo Công an TP à Nng - CADN Online"

