ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 1061 /UBND-YT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 3 năm 2020

V/v tiếp tục triển khai công tác
phòng chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn thành phố Huế

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Huế;
- Ủy ban nhân dân các phường thuộc thành phố Huế;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức
đoàn thể cấp thành phố Huế;
- Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Huế.

Thực hiện Công văn số 1990/UBND-YT ngày 14/3/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Công văn số 2015/UBND-GD ngày 15/3/2020 của
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phòng chống dịch Covid-19 trong tổ chức việc
cưới, tiệc mừng, ma chay. Nhằm tiếp tục chủ động, quyết liệt trong công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Huế, Ủy ban nhân dân thành phố
Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các phường, các tổ chức, doanh
nghiệp thuộc thành phố Huế tiếp tục khẩn trương thực hiện nghiêm túc Công văn số
978/UBND-YT ngày 11/3/2020 của UBND thành phố Huế về việc tiếp tục khẩn
trương tăng cường công tác Phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố
Huế; Công văn số 1031/UBND-TC ngày 13/3/2020 của UBND thành phố Huế về
việc tạm dừng một số hoạt động tập trung đông người trên địa bàn Thành phố; đồng
thời, khẩn trương thực hiện các nội dung như sau:
1. Chủ tịch UBND 27 phường:
- Chủ tịch UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các
phường tăng cường công tác giám sát, nắm chắc tình hình dân cư phát sinh trên địa
bàn (cả trường hợp trở về nhà và đến lưu trú trong dân cư), lượng khách lưu trú tăng
thêm tại cơ sở; trên địa bàn phường có bao nhiêu người đến có yếu tố dịch tễ để
phân loại, lập danh sách diện F1, F2, F3 và thực hiện giám sát, quản lý, tránh bỏ sót
đối tượng.
- Tăng cường tuyên truyền vận động người dân hạn chế tối đa tập trung ở
những nơi đông người, hội nghị, hội thảo, du lịch, đi thăm thân... Trong trường hợp
cần thiết phải khai báo với chính quyền địa phương để có cơ sở theo dõi tình hình
sức khỏe sau này.
- Vận động các hộ kinh doanh, khách sạn, nhà hàng... không kỳ thị, phân biệt
đối xử đối với khách du lịch người nước ngoài; vận động du khách nâng cao ý thức
bảo vệ chính bản thân như: rửa tay, đeo khẩu trang tại nơi công cộng...
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền, vận động, hướng
dẫn gia đình tổ chức lễ cưới, tiệc cưới, tiệc mừng, ma chay tại địa phương trong thời
điểm hiện nay phải thực hiện nghiêm và đầy đủ biện pháp phòng, chống dịch Covid19:

+Đối với lễ cưới, tiệc mừng, vận động các gia đình tổ chức trong phạm vi gia
đình, hạn chế đông người.
+ Đối với các đám tang, thực hiện theo quy định về nếp sống văn minh đô thị
và không để dài ngày.
+ Các nhà hàng; khách sạn; trung tâm tổ chức tiệc cưới, sự kiện tạm dừng tổ
chức các tiệc cưới, tiệc mừng cho đến khi có thông báo mới; UBND các phường
phối hợp với các lực lượng liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm
với các trường hợp vi phạm.
+ Nghiêm cấm việc sử dụng lòng đường, lề đường, vĩa hè, nơi công cộng để
dựng rạp tổ chức lễ cưới, tiệc mừng, ma chay; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm.
+Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị cho thuê hội trường, khuôn viên để tổ chức
tiệc cưới, tiệc mừng.
2. Phòng Y tế thành phố Huế:
Tiếp tục cập nhật, nghiên cứu các văn bản, quy định mới nhất liên quan về
công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 để hướng dẫn cho các đơn vị, địa
phương, UBND các phường phân loại, cách ly theo đúng quy định.
3. Trung tâm Y tế thành phố Huế:
- Tiếp tục hoàn thiện khu cách ly tập tại Trung tâm Y tế Thành phố, đảm bảo
cơ sở vật chất, hậu cần; đáp ứng được số giường theo tình hình thực tế tại địa
phương.
- Phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh để thực hiện xét nghiệm
Covid-19 đối với những trường hợp F1, lập tờ khai y tế và các loại giấy tờ liên quan
theo quy định (tờ khai y tế phải có đầy đủ các yếu tố dịch tễ).
4. Công an thành phố Huế:
- Tiếp tục thực hiện rà soát các khách du lịch người nước ngoài, công dân
Việt Nam trở về từ nước ngoài, nhất là các nước có dịch; công dân từ các địa
phương có dịch trong nước về thăm thân, đi du lịch... để có kế hoạch phối hợp với
các địa phương và ngành y tế tiến hành công tác giám sát, xử lý theo quy định; chỉ
đạo thực hiện nghiêm túc công tác quản lý cư trú tại các địa phương.
- Phối hợp bảo đảm an ninh cho các đối tượng thuộc diện cách ly; tăng
cường công tác quản lý lưu trú để phòng, chống dịch.
5. Phòng Kinh tế thành phố Huế:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm cung ứng đầy đủ những
mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, thuốc để đáp ứng nhu
cầu của người dân; làm tốt việc cung cấp thông tin hàng hóa, thị trường, diễn biến
dịch bệnh đến người dân, giữ ổn định thị trường cho nhân dân, tránh tình trạng đổ xô
đi mua hàng tích trữ như vừa qua.
- Chủ trì phối hợp với Ban quản lý các chợ thuộc Thành phố, UBND các
phường có chợ thực hiện việc cung ứng khẩu trang kháng khuẩn cho người dân trên
địa bàn Thành phố theo nội dung Công văn số 1025/UBND-TM ngày 13/3/2020 của
UBND Thành phố.
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6 . Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh thành phố Huế:
- Tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền về dịch bệnh, các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh chính xác, kịp thời và các biện pháp để người dân chủ động
phòng, chống dịch, không hoang mang, lo lắng.
- Phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố tiếp tục theo dõi chặt chẽ khách
sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn Thành phố nắm bắt kịp thời thông tin khách nước
ngoài đến Huế, đặc biệt là những du khách đến từ các vùng dịch.
- Phối hợp với Đài Truyền thanh Thành phố, hệ thống truyền thanh các
phường tăng cường tuyên truyền chủ trương về phòng chống dịch Covid-19 trong
tổ chức việc cưới, tiệc mừng, ma chay.
7. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế:
Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 3 năm 2020; chủ động nắm lịch
chương trình lên sóng truyền hình để triển khai học tập cho học sinh. Trong thời
gian học sinh nghỉ học, cần có giải pháp bảo quản cơ sở vật chất, hạ tầng trường lớp
đảm bảo để đón học sinh khi trở lại đi học.
8. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phốHuế:
- Tổng hợp danh sách cụ thể người lao động đi làm việc ngoài nước trên địa
bàn Thành phố.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá sự tác động của dịch
bệnh đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn Thành phố.
9. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Huế:
Tham mưu UBND Thành phố sử dụng ngân sách dự phòng địa phương để thực
hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm
Y tế Thành phố tham mưu về kinh phí hỗ trợ suất ăn cho các đối tượng cách ly y tế.
Đảm bảo kinh phí chi trả phụ cấp chống dịch, phụ cấp thường trực chống dịch 24/24
giờ, chi cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch Covid-19 theo quy định
tại Điều 3 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính
phủ; Công văn số 2453/BTC-HCSN ngày 05/3/2020 về chế độ đặc thù trong phòng
chống dịch bệnh Covid-19...
10. Trung tâm Hợp tác Quốc tế thành phố Huế:
Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác biên, phiên dịch đối với
những trường hợp người nước ngoài.
11. Công ty CP Công trình và Môi trường Đô thị Huế
Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan có phương án thực hiện thu gom
xử lý rác thải của các đối tượng cách ly y tế theo quy định.
12. Các thành viên Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 của thành
phố Huế, các ngành liên quan:
Chủ động thực hiện theo phân công nhiệm vụ; chủ động phối hợp trong xử lý
các vấn đề cấp bách, liên quan; chỉ xin ý kiến những vấn đề vượt quá thẩm quyền
theo quy định.
13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành các tổ chức
đoàn thể Thành phố:
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- Phối hợp thông tin, đề nghị nhân dân chủ động thực hiện các khuyến cáo
của các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tuyên
truyền để người dân không chỉ nâng cao kiến thức về y tế mà cần phải nâng cao ý
thức bảo vệ chính bản thân, bảo vệ gia đình và cộng đồng.
- Triển khai, tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên thực hiện
nếp sống văn minh, hạn chế tập trung đông người, đảm bảo điều kiện theo quy định
về phòng, chống dịch Covid-19 trong việc tổ chức lễ cưới, tiệc mừng, ma chay.
- Các địa phương quán triệt đến Tổ trưởng Tổ dân phố nâng cao trách nhiệm
trong việc theo dõi, nắm bắt tình hình sức khỏe nhân dân, phát hiện sớm các trường
hợp nghi nhiễm và kịp thời ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn.
14. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân ủng hộ, chủ động và
chung tay cùng các cơ quan chức năng tự thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch,
hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết.
Các tổ chức, doanh nghiệp chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh trong phạm vi tổ chức, doanh nghiệp. Nghiêm cấm việc che dấu, hoặc
thông tin không đúng về dịch bệnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tỉnh
- Sở Y tế Tỉnh;
(để báo cáo);
- TV Thành uỷ;
- TT HĐND TP;
- CT các PCT UBND TP;
- VP: LĐ, CVYT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Ký bởi: Ủy ban Nhân dân
thành phố Huế
Email:
ubndtp@thuathienhue.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Thừa Thiên
Huế
Thời gian ký: 17/03/2020
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Hoàng Hải Minh

4

