ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ

Số: 3811 /UBND-YT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 10 tháng 8 năm 2020

V/v chấn chỉnh và thực hiện
nghiêm công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thuộc thành phố Huế;
- Ủy ban nhân dân các phường thuộc thành phố Huế.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số
7099/UBND-VH ngày 09/8/2020 về việc triển khai các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 và nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch
bệnh trên địa bàn thành phố Huế, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các cơ
quan, đơn vị, UBND các phường thuộc thành phố nghiêm túc triển khai thực
hiện chỉ đạo của UBND thành phố Huế tại Công văn số 3628/UBND-YT ngày
31/7/2020 về việc thực hiện Công điện khẩn số 06/CĐ-UBND của UBND tỉnh
và Công văn số 3639/UBND-YT ngày 02/8/2020 về việc thực hiện Công điện
khẩn số 07/CĐ-UBND của UBND tỉnh đồng thời nghiên cứu thực hiện đúng
theo Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế về việc ban
hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát phòng, chống COVID-19”. Ngoài ra,
yêu cầu các cá nhân, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố Huế:
- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND thành phố Huế khẩn trương ban
hành Quyết định, hoàn thành chậm nhất là 16h00, ngày 10/8/2020 đối với
những công dân đã chuyển cách ly tập trung do có test nhanh dương tính nhưng
chưa có Quyết định cách ly của Thành phố.
- Trung tâm Y tế Thành phố phân công lãnh đạo có trách nhiệm theo dõi
việc lấy mẫu xét nghiệm từ khâu lấy mẫu đến kết quả và thông báo cho Ban chỉ
đạo phường thông qua Trạm Y tế phường để thông báo cho công dân. Sau khi có
kết quả phân loại từ Trung tâm Y tế, yêu cầu Phòng Y tế Thành phố tham mưu
Ban chỉ đạo Thành phố ra quyết định cách ly, thời gian giải quyết không quá 04
giờ.
- Trung tâm Y tế thành phố chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức
năng liên quan theo dõi tình hình sức khỏe của người dân Huế được đưa vào các
Khu cách ly của tỉnh, Thành phố để kịp thời xác nhận hoàn thành cách ly đối với
các trường hợp này, báo cáo UBND thành phố và Ban chỉ đạo phòng, chống
dịch bện Covid-19 thành phố Huế.
2. Khung trưởng Khung quản lý, điều hành tiếp nhận cách ly công dân
tập trung tại khu chung cư Hương Sơ và khu cách ly TP1 (Ký túc xá trường Cao
đẳng Y tế)
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- Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế rà soát lập danh sách công dân
hoàn thành thời gian cách ly chuyển Trung tâm Y tế, ban hành giấy xác nhận
hoàn thành cách ly và tổ chức thông báo cho công dân biết.
- Khung trưởng chủ động nắm tình hình của những đối tượng cách ly, chịu
trách nhiệm giải quyết những phản ánh của người cách ly trong thời gian cách ly
tại các Khu cách ly tập trung của thành phố.
3. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và UBND các phường thuộc
thành phố:
- Bố trí lãnh đạo trực để kịp thời xử lý những tình huống phát sinh trong
công tác phòng, chống dịch trong thời gian diễn ra đại hội Đảng bộ Thành phố.
- Chủ tịch UBND các phường chịu trách nhiệm:
+ Chỉ đạo Trạm Y tế bố trí cán bộ đảm bảo trực 24/24 để kịp thời triển khai
các nhiệm vụ phòng, chống dịch; tiếp nhận, xử lý các phản ảnh kiến nghị của
người dân; kiểm tra, giám sát thường xuyên, chặt chẽ đối với các đối tượng cách
ly tại nhà.
+ Chỉ đạo Công an phường phối hợp với Trạm Y tế và các đơn vị có liên
quan thực hiện việc phân loại 03 nhóm đối tượng đối với các công dân đến/về từ
thành phố Đông Hà và huyện Vĩnh Linh của tỉnh Quảng Trị tương tự việc phân
loại đối tượng đến từ Đà Nẵng theo hướng dẫn tại Công văn số 6608/UBND-VH
ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường giám sát
các đối tượng đến địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
+ Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố, pháp luật và nhân
dân về những biện pháp cần thiết trong phòng, chống dịch, đặc biệt là xử lý
nghiêm các trường hợp chủ quan, lơ là gây ảnh hưởng đến công tác phòng,
chống dịch.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố rà soát các chế độ, chính sách
dành cho công tác phòng chống dịch để tham mưu kịp thời cho Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Huế.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các phường khẩn trương,
nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo tạ Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tỉnh;
- Sở Y tế Tỉnh;
(để báo cáo)
- TV Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- CT và các PCT UBND TP;
- UBND 27 phường;
- VP: LĐ và CVYT;
- Lưu VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Đình Hạnh
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