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    Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 01 năm 2021 

 

CÔNG ĐIỆN  

Triển khai các giải pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19 

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điện: 

                     - Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế. 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp; để chủ 

động phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn tỉnh và thực hiện Chỉ 

thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố Huế, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: 

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 

của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 830/UBND-VH ngày 27/01/2021 của 

UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu; Công văn số 840/UBND-CN 

ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai giải pháp quản lý dịch bệnh 

bằng QR và hỗ trợ giới thiệu thông tin doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc việc 

khai báo y tế theo chỉ đạo tại Công văn số 11176/UBND-CN ngày 09/12/2020 của 

UBND tỉnh về việc triển khai áp dụng CNTT và báo cáo số phục vụ công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19; yêu cầu người dân thực hiện các giải pháp 

phòng chống dịch, thực hiện tốt "5K". 

2. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, Sở Y tế, Công an tỉnh và các 

lực lượng liên quan tiếp tục thực hiện chiến lược ngăn chặn – phát hiện – cách ly – 

khoanh vùng – dập dịch; khẩn trương tổ chức rà soát, truy vết, yêu cầu khai báo y 

tế tất cả người từ địa phương khác đến địa bàn tỉnh từ sau ngày 14/01/2021; tổ 

chức các phương án giám sát y tế, cách ly, xét nghiệm PCR các trường hợp từ các 

vùng dịch đến Thừa Thiên Huế từ sau ngày 14/01/2021, cụ thể:  

- Nhóm 1: Các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính (F1) 

thì phải thực hiện cách ly tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR. 

- Nhóm 2: Các trường hợp F2, F3 thì phải cách ly tại nhà, nơi cư trú 21 

ngày và được theo dõi sức khỏe, giám sát hàng ngày; đồng thời lấy mẫu xét 

nghiệm PCR.  

Yêu cầu các địa phương huy động lực lượng tập trung rà soát theo phương 
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châm "đi từng ngõ, rõ từng nhà, rà từng đối tượng" kịp thời phát hiện, giám sát 

công dân về từ vùng có dịch để phối hợp với lực lượng y tế triển khai các biện 

pháp theo quy định; tổng hợp báo cáo hàng ngày về Ban Chỉ đạo (qua Sở Y tế). 

Chủ tich UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chịu trách nhiệm trước 

UBND tỉnh về việc giám sát các đối tượng cách ly tại nhà. 

3. Sở Y tế  

- Triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo phân 

cấp quản lý. Kích hoạt các lực lượng phòng chống dịch; sẵn sàng cơ sở vật chất, 

trang thiết bị huy động phục vụ công tác phòng, chống dịch. Đảm bảo dự phòng 

bộ kit xét nghiệm PCR vi rút SARS-CoV-2; sẵn sàng phương án xét nghiệm diện 

rộng bao gồm phương án vận chuyển, cán bộ lấy mẫu, xét nghiệm, hóa chất, vật 

tư, sinh phẩm… 

- Kích hoạt 23 đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19; chủ động 

nắm bắt tình hình, bám sát cơ sở, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh đột xuất; 

dự báo và thu thập dữ liệu để phát hiện nhanh nhất các trường hợp tiếp xúc gần, 

kịp thời khoanh vùng, cách ly, dập dịch. 

- Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh hạn chế người thăm bệnh 

nhân; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ 

Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 

và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp và Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 

01/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn phòng 

chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. 

- Yêu cầu các phòng khám tư nhân, các quyầy thuốc trên địa bàn tỉnh chú 

trọng các biểu hiện bệnh lý của người bệnh đến khám và mua thuốc để thông báo 

cho lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cần thiết nếu 

nghi vấn, phát hiện các yếu tố dịch tễ liên quan đến COVID-19. 

 4. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế 

- Chủ động, tập trung triển khai công tác phòng, chống dịch theo nguyên 

tắc "4 tại chỗ" để huy động lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn; tập trung 

chỉ đạo lực lượng chức năng đảm bảo công tác kiểm tra, rà soát đối tượng đến từ 

vùng dịch, công tác kê khai y tế,... quyết tâm ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập từ 

bên ngoài vào tỉnh; phối hợp với lực lượng y tế tiến hành các biện pháp giám sát 

y tế, cách ly, xét nghiệm đối với công dân về từ vùng dịch chưa qua 14 ngày. 

- Rà soát cơ sở vật chất khu cách ly dân sự của các địa phương để có 

phương án tổ chức thực hiện cách ly tập trung khi có yêu cầu. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân về tự vùng dịch tự 

khai báo y tế, liên hệ với cơ quan chức năng địa phương để triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch. 

5. Đồng ý chủ trương triển khai lập các chốt kiểm tra liên ngành tại Sân bay 
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quốc tế Phú Bài, Ga Huế, Bến Xe. Giao UBND thị xã Hương Thủy, Công an tỉnh 

chịu trách nhiệm thực hiện triển khai chốt kiểm tra tại Sân bay quốc tế Phú Bài, 

UBND thành phố Huế, Công an tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện triển khai chốt 

kiểm tra tại Ga Huế, Bến Xe. Sẵn sàng phương án để kích hoạt lại các chốt kiểm tra 

liên ngành trên tuyến quốc lộ khi tình hình dịch bệnh phát sinh phức tạp hơn. 

6. Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược đảm 

bảo các biện pháp an toàn trong các cơ sở khám chửa bệnh, hạn chế người thăm 

bệnh nhân; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 

của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch 

COVID-19, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lây nhiễm trong các cơ sở y tế; 

giám sát biểu hiện sáng lọc đối với các bệnh nhân đến khám chữa bệnh để cho 

thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2.  

7. Sở Giao thông vận tải  

- Triển khai phương án giám sát, phòng, chống dịch tại cảng hàng không, các 

Bến xe, Ga Huế; yêu cầu Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, các Bến xe, Ga Huế 

nghiêm túc triển khai việc đo thân nhiệt và các giải pháp an toàn phòng chống dịch 

COVID-19.   

- Phối hợp với Công an tỉnh yêu cầu các phương tiện vận chuyển công dân 

đến từ/đi qua tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Thừa Thiên Huế thực 

hiện khai báo ý tế.  

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn 

phòng, chống dịch COVID -19 đối với hoạt động trong ngành giao thông vận tải 

tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành kèm theo Quyết định số 128/QĐ-BCĐ ngày 

30/7/2020 của Ban chỉ đạo tỉnh. 

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chú trong công tác quản lý cách ly tại T3; đồng 

thời có phương án sẵn sàng kích hoạt các T khác khi tình hình dịch bệnh diễn biến 

phức tạp. 

9. Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường giám sát chặt chẽ 2 tuyến biên giới trên 

bộ và trên biển; tuyệt đối không để người nhập cảnh trái phép. 

10. Sở Ngoại vụ chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp 

tỉnh tổ chức rà soát các đối tượng là chuyên gia người nước ngoài đến làm việc trên 

địa bàn tỉnh vừa hoàn thành cách ly tập trung để tiếp tục giám sát y tế theo quy định.   

11. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Kích hoạt đường dây nóng về phòng, chống dịch COVID-19: 19001075. 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động khai báo y tế trên 

hệ thống hoặc cơ quan chức năng khi đã đi đến những địa điểm và có yếu tố dịch tễ 

liên quan đến bệnh nhân COVID-19. 

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục thông tin về 
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tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người dân đề cao cảnh giác, 

không hoang mang với dịch bệnh. 

12. Sở Du lịch thực hiện phối hợp với Công an tỉnh rà soát các cơ sở lưu trú, 

kịp thời phát hiện khách du lịch từ vùng dịch chưa qua 14 ngày để áp dụng các biện 

pháp phòng, chống dịch; tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú thực hiện Bộ tiêu chí 

đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID -19 đối với hoạt động Du lịch 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành theo Quyết định số 68/QĐ-BCĐ ngày 

27/4/2020 của Ban chỉ đạo tỉnh. 

13. Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế và các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo trường học an toàn trong phòng, chống dịch 

COVID-19 theo Quyết định số 165/QĐ-BCĐ ngày 29/8/2020 của Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch COVID19 Ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, 

chống dịch COVID-19 trong trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

14. Sở Công thương, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp tỉnh và Sở Xây 

dựng có phương án chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các chợ, trung tâm thương mại, 

nhà máy, xí nghiệp, công trình xây dựng thực hiện nghiêm Bộ tiêu chí đánh giá 

mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID -19 tại nhà máy, cơ sở sản xuất công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành theo Quyết định số 127/QĐ-

BCĐ ngày 30/7/2020 của Ban chỉ đạo tỉnh. 

15. Các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Bộ tiêu chí đánh 

giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID -19 tại nơi làm việc ban hành theo 

Quyết định số 189/QĐ-BCĐ ngày 03/10/2020 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung 

trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VP: CVP, các PCVP, các CV; 

- Lưu: VT, GD, VH. 

 KT. CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thanh Bình 
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