ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ

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

Số: 3628 /UBND-YT
V/v thực hiện Công điện
khẩn số 06/CĐ-UBND
của UBND tỉnh.

Huế, ngày 31 tháng 7 năm 2020

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố;
- UBND các phường thuộc thành phố.
Thực hiện Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế; để đảm bảo thực hiện nghiêm các nội dung tại Công điện này, Chủ
tịch UBND thành phố yêu cầu:
1. Tiếp tục tăng cường khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng
chống dịch, đeo khẩu trang khi ra đường, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng.
Không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học,
bệnh viện. Bổ sung danh mục tạm dừng hoạt động: các cơ sở kinh doanh game, trò
chơi điện tử từ ngày 01/8/2020. Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an Thành phố,
UBND các phường và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, xử phạt các
trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch Covid-19
2. Tăng cường giám sát chặt chẽ, người từ các vùng có dịch theo công bố của
Bộ Y tế đến Huế tại chốt Ga Huế, các đối tượng phải được thực hiện kê khai trên hệ
thống qua địa chỉ: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/kbyt; tất cả phải được cách ly
tại khu cách ly tập trung theo quy định.
3. Tuyệt đối không tiếp nhận người từ vùng dịch đến Huế, trừ công dân Huế
trở về và các trường hợp đặc biệt. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Huế thông
báo đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố không tiếp nhận khách du lịch từ
vùng có dịch đến Huế.
4. Trung tâm Y tế thành phố Huế, UBND các phường tập trung lực lượng
khẩn trương thực hiện test nhanh đối với tất cả người đi về từ Đà Nẵng từ sau ngày
10/7/2020, hoàn thành việc xét nghiệm nhanh theo quy định tại Công điện khẩn số
06/CĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 31/7/2020, đồng thời các trường hợp nhóm 1,
nhóm 2 quy định tại khoản 3 Công điện số 05/CĐ-UBND của UBND tỉnh ngày
30/7/2020 tiếp tục thực hiện xét nghiệm thông qua hệ thống PCR.
Trung tâm Y tế thành phố Huế chủ động liên hệ, phối hợp với Sở Y tế tỉnh
Thừa Thiên Huế đảm bảo cung cấp đầy đủ kít test nhanh phục vụ công tác lấy mẫu
xét nghiệm.
5. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Huế, Trung tâm Văn hóa, Thông tin
và Thể thao Thành phố, UBND các phường tuyên truyền nội dung Công điện số
06/CĐ-UBND của UBND Tỉnh và số đường dây nóng 19001975 – tiếp nhận thông

tin liên quan đến Covid-19 để người dân có vấn đề thắc mắc, phản ảnh kiến nghị liên
quan đến Covid – 19 sẽ được giải đáp, hướng dẫn.
Yêu cầu 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).
6. Các cơ quan, đơn vị và UBND các phường trực thuộc thành phố Huế tăng
cường giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng và họp trực tuyến để hạn chế tập trung
đông người.
7. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các phường thuộc thành phố Huế
báo cáo tình hình cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã từng đi Đà
Nẵng và các vùng có dịch trở về cho Ban Chỉ đạo thành phố Huế (thông qua Phòng
Y tế Thành phố để tổng hợp báo cáo); Phối hợp UBND các phường để rà soát, xét
nghiệm, cách ly các nhóm đối tượng theo quy định.
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.
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