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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.
Thực hiện Công văn số 6568/UBND-VH ngày 26/7/2020 của UBND tỉnh
Thừa Thiên Huế về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp sẵn sàng phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; nhằm tiếp tục chủ động
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 thuộc thành phố Huế tiếp tục khẩn trương thực hiện nghiêm túc Công văn
1249/UBND-YT ngày 25/3/2020 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 3489/UBND-TM ngày 27/7/2020 về việc tiếp tục thực
hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo
liên quan công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời khẩn trương thực
hiện các nội dung như sau:
1. Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Thành phố
bố trí lịch trực hoạt động trở lại để kịp thời tiếp nhận thông tin, tiếp cận và kiểm tra
phân loại báo cáo Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của vi rút Corona gây ra của thành phố Huế (Ban chỉ đạo) để có hướng
chỉ đạo xử lý.
2. Chốt kiểm tra tại Ga Huế tăng cường giám sát, yêu cầu khai báo y tế,
kiểm tra thân nhiệt (với các trường hợp đến từ Đà Nẵng) và test nhanh đối với các
trường hợp có dấu hiệu dịch tể và tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo trước 16 giờ
hàng ngày.
3. Chủ tịch UBND 27 phường:
- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung rà soát, giám sát, nắm chắc các
trường hợp có yếu tố dịch tễ theo quy định ngay từ cơ sở, lưu ý các trường hợp từ
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các tỉnh, thành phố có dịch về Huế. Cập nhật báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện
về Phòng Y tế thành phố Huế trước 16 giờ hàng ngày để Phòng tổng hợp báo cáo
UBND thành phố Huế và Ban chỉ đạo.
- Chỉ đạo Công an phường nhắc nhở chủ các phương tiện vận tải du lịch thực
hiện khử khuẩn phương tiện vận tải, thực hiện việc đeo khẩu trang nhằm đảm bảo
an toàn phòng chống dịch.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Trung tâm Văn
hóa - Thông tin và Thể thao thành phố và UBND 27 phường
- Bố trí hợp lý tin, bài và thời lượng tuyên truyền đối với tình hình dịch
bệnh Covid-19.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân chủ
động phát hiện, cung cấp thông tin đối với các trường hợp đến lưu trú, cư trú tại
địa phương, đặc biệt lưu ý các trường hợp đến từ vùng có dịch.
- Yêu cầu người dân thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn; đeo
khẩu trang ở những nơi công cộng, tập trung đông người; các cơ sở lưu trú, nhà
hàng, điểm, khu tham quan du lịch, các trung tâm tổ chức sự kiện... yêu cầu nhân
viên phục vụ phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách hàng.
- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn Thành phố
nắm bắt kịp thời thông tin những du khách đến từ các vùng dịch và theo dõi việc
thực hiện việc kê khai y tế toàn dân tại cơ sở lưu trú.
5. Ban chỉ huy Quân sự, Trung tâm Y tế, Trung tâm Phát triển quỹ đất
thành phố Huế và các đơn vị liên quan:
- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, phương tiện; luôn trong
tình trạng sẵn sàng để kịp thời xử lý các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng kích hoạt lại Khung Hương Sơ
khi được chỉ đạo.
6. Công an thành phố Huế:
- Tiếp tục thực hiện rà soát công dân từ các địa phương có dịch trong nước về
thăm thân, đi du lịch, đặc biệt là người dân địa phương trở về từ các điểm theo
khuyến cáo của Bộ Y tế... để có kế hoạch phối hợp với các địa phương và ngành y
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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; tổng hợp báo cáo tình hình với UBND
Thành phố trước 16 giờ hàng ngày.
- Rà soát, quản lý, giám sát chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh tại các địa
phương; chỉ đạo công an phường, công an khu vực kịp thời kiểm tra, phát hiện
những trường hợp nhập cảnh trái phép.
7. Phòng Kinh tế thành phố Huế:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp tình hình thị trường, giá
cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt là lương thực, thực phẩm... đáp ứng
nhu cầu của người dân trên địa bàn thành phố Huế.
- Giám sát Ban quản lý các chợ trên địa bàn Thành phố thực hiện nội dung tại
Công văn số 3498/UBND-TM ngày 27/7/2020 của UBND Thành phố về việc tiếp
tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các phường khẩn trương,
nghiêm túc thực hiện.
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.
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