ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3639 /UBND-YT

Huế, ngày 02 tháng 08 năm 2020

V/v thực hiện Công điện khẩn
số 07/CĐ-UBND và Công
văn số 6846/UBND-VH của
UBND Tỉnh.

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố;
- UBND các phường thuộc thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công điện khẩn số
07/CĐ-UBND ngày 02/8/2020 về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch
Covid-19 và Công văn số 6846/UBND-VH ngày 02/8/2020 về tiếp tục thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch
UBND Thành phố yêu cầu:
1. Nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung của Công điện số 05/CĐUBND ngày 29/7/2020, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND
Tỉnh và các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố về triển khai công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố; kiên quyết xử phạt những hành vi vi
phạm quy định về phòng chống dịch của Tỉnh, Thành phố.
2. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại một số địa điểm, khu vực có
nguy cơ lây nhiễm cao như sau:
a) Các khách sạn, Trung tâm tổ chức sự kiện không tổ chức tiệc cưới, liên
hoan, tiệc mừng… bắt đầu từ 0h00 ngày 03/8/2020.
b) Các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, quán nước giải khát, khu tập luyện thể
thao… thực hiện giãn cách xã hội: mỗi bàn tối đa không quá 4 người, bàn cách bàn
tối thiểu 2m, bố trí nước rửa tay sát khuẩn, hạn chế sử dụng phòng điều hòa.
c) Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, khách sạn,
cơ sở lưu trú,...), khu di tích, danh lam thắng cảnh phải thực hiện các biện pháp
bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như: trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo
thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại
cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc.
d) Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng phải thực hiện các biện
pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận
tải như: hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, xà
phòng, dung dịch sát khuẩn để rửa tay cho hành khách.
e) Nhà máy, cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động và phải thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch cho công nhân, người lao động; chủ động phương án
cách ly khi có tình huống nghi ngờ dịch bệnh hoặc có dấu hiệu dịch tễ.
Giao Công an thành phố, Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Văn hóa và Thông
tin, UBND các phường thuộc thành phố chủ động tăng cường kiểm tra, xử lý các địa

2

điểm, khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố liên quan đến việc
thực hiện nghiêm Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 02/8/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế, hàng ngày báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid thành phố.
2. Công an Thành phố, UBND các phường chỉ đạo Công an phường, Trạm y
tế phường tiếp tục rà soát, nắm thông tin những công dân từ các vùng có dịch về địa
phương; trên cơ sở đó khẩn trương tổ chức truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp
đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, người qua lại
vùng nguy cơ cao.
3. Giao Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Thành phố và các đơn vị có liên quan
tham mưu UBND Thành phố xây dựng kịch bản, phương án khi có người nghi ngờ
dương tính hoặc có ca dương tính tại cộng đồng, sẵn sàng ứng phó cho mọi tình
huống, có sự phối hợp đồng bộ giữa địa phương, y tế, công an, quân đội. Chậm nhất
hoàn thành trước 07h00 ngày 03/8/2020.
Phòng Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an Thành phố, Trung tâm Y
tế thành phố Huế và UBND các phường cử cán bộ phối hợp, sẵn sàng hướng dẫn,
giải đáp, giải quyết các vấn đề thuộc chức năng của đơn vị mình; báo cáo danh sách
cán bộ theo dõi về UBND thành phố Huế (qua Phòng Y tế Thành phố để tổng hợp).
4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, UBND các phường:
- Chịu trách nhiệm xây dựng phương án giãn cách làm việc cho cơ quan, đơn
vị một cách phù hợp đảm bảo an toàn cho cán bộ, công nhân viên; đối với đối tượng
cán bộ công nhân viên chức có yếu tố dịch tễ thì yêu cầu làm việc và cách ly tập
trung hoặc tại nơi lưu trú theo quy định; tăng cường giải quyết hồ sơ trên mạng và
họp trực tuyến để hạn chế tập trung đông người; không tổ chức các cuộc họp, hội
nghị đông người chưa cần thiết hoặc trên 20 người; không để đình trệ công việc nhất
là các công việc có thời gian, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công
phục vụ người dân và doanh nghiệp.
- Tiếp tục khẩn trương rà soát, báo cáo tình hình cán bộ, công chức đi Đà
Nẵng và các vùng có dịch trở về về Ban chỉ đạo thành phố (thông qua Phòng Y tế).
Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các phường chịu trách nhiệm về
việc khai báo của cán bộ, nhân viên đơn vị mình liên quan đến việc đi từ vùng có
dịch về.
Nhận được Công văn này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Y tế;
- TVTU;
- TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- LĐVP: CVYT
- Lưu, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
`

Hoàng Hải Minh
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