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 Kính gửi:   - Ủy ban nhân dân Thành phố 

- Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

- Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các phường, xã; 

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc. 
  

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành phố 

xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng; thực hiện Công văn số 30-CV/BCĐ ngày 

07/8/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân, các phòng 

ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố; đảng ủy, chi ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc 

những nội dung sau: 

1. Chủ động cập nhật thông tin về tình hình, diễn biến dịch bệnh, tiếp tục chỉ 

đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ 

Y tế; Công điện số 2388-CĐ/TU, ngày 30/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Công văn số 26-CV/BCĐ ngày 26/7/2020, Công văn số 27-CV/BCĐ ngày 

28/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Công điện số 02-

CĐ/ThU ngày 3/8/2020, Công văn số 11-CV/ThU ngày 05/8/2020 của Ban Thường 

vụ Thành ủy về phòng, chống dịch trong tình hình mới. Tăng cường chỉ đạo, nắm 

chắc tình hình, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh; thực hiện chế độ 

báo cáo thường xuyên, liên tục, đặc biệt khi có tình huống phức tạp phát sinh. 

2. Tăng cường tuyên truyền cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 

Nhân dân bình tĩnh, không hoang mang dao động nhưng tuyệt đối không được 

lơ là, chủ quan, bị động trước diễn biến mới của dịch Covid-19. Tạm dừng các 

chuyến tham quan, du lịch, thăm thân và những công việc chưa cần thiết khác 

đến các địa phương có dịch; khuyến cáo người Hà Tĩnh ở các địa phương có 

dịch tạm thời chưa về Hà Tĩnh khi chưa thực sự cần thiết. 

Tuyên truyền, vận động người đi từ thành phố Đà Nẵng về địa phương từ 

ngày 08/7/2020 đến nay phải tự nguyện thực hiện khai báo y tế; tự cách ly, áp dụng 

đồng bộ các biện pháp phòng dịch, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh; tránh 

tụ tập đông người; tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày; đối với những người 

đã đến các khu vực có nguy cơ cao bị cách ly, phong tỏa hoặc có biểu hiện sốt, ho, 

khó thở thì yêu cầu thực hiện ngay việc xét nghiệm. 

Thông báo những người đi từ thành phố Đà Nẵng trở về địa phương có tiếp 

xúc gần hoặc có đến các địa điểm theo lịch trình của bệnh nhân số 416 (thường trú 

tại tổ 51, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), bệnh nhân số 



418 (thường trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) chủ động 

liên hệ đến các số điện thoại: Phòng Y tế (Trưởng phòng 0902043777), Trung tâm 

Y tế thành phố (Bs Kháng 0916.609.599), Bệnh viện Đa khoa thành phố (Bs Phú 

Giám đốc 0913.294.590 và BS Vũ Phó Giám đốc 0919.777.515) để được hướng 

dẫn, hỗ trợ. 

3. Phòng Y tế: Tiếp tục chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình dịch để có các 

biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả; tham mưu xây dựng, hoàn thiện 

kịch bản khoanh vùng, cách ly vùng có dịch; tham mưu kịp thời kế hoạch tuyên 

truyền sát thực tiễn cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng để thông tin đến 

người dân biết, tự giác chấp hành; chuẩn bị phương án cụ thể sẵn sàng đáp ứng 

nhanh trong mọi tình huống. Đề xuất những yêu cầu thiết yếu phục vụ công tác 

phòng, chống dịch. 

4. Trung tâm Y tế thành phố: Chỉ đạo các trạm y tế phối hợp, thực hiện rà 

soát, điều tra kỹ yếu tố dịch tễ, khai báo y tế đối với tất cả các trường hợp đi từ 

thành phố Đà Nẵng về kể từ ngày 01/7/2020 đến nay; phân loại, sàng lọc kỹ đối 

tượng theo mức độ nguy cơ để lựa chọn biện pháp cách ly, theo dõi phù hợp và lấy 

mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp có sốt, ho, khó thở để nhanh chóng tầm soát, 

phát hiện các ca bệnh; sẵn sàng thực hiện khoanh vùng và dập dịch ngay tại địa 

điểm có người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 trên tinh thần “4 tại chỗ”. 

5. Bệnh viện Đa khoa thành phố: Triển khai hướng dẫn, chẩn đoán điều trị 

bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 

125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020 của Bộ trưởng Bộ y tế. Chuẩn bị đầy đủ các 

phương tiện, thuốc và vật tư y tế sẵn sàng cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại bệnh 

viện, phân luồng khám bệnh, thiết lập khu vực cách ly, cấp cứu điều trị hiệu quả 

bệnh nhân mắc viêm đường hô hấp cấp do Covid-19. Kịp thời phối hợp lấy mẫu 

xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19. Thành lập các tổ cấp cứu 

lưu động, có đầy đủ phương tiện, thuốc vật tư và trang thiết bị y tế để ứng cứu tại 

các Trạm Y tế phường, xã. Sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới thực hiện điều trị, cách ly; 

khoanh vùng, dập dịch ngay tại địa điểm có người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19. 

6. Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố; Đảng ủy, UBND 

các phường xã; đảng ủy, chi ủy cơ sở: 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch với 

quan điểm lấy phòng dịch là chính, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan 

trong cộng đồng; thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa 

phòng, chống dịch. Phát huy vai trò cộng đồng dân cư, thôn, tổ dân phố, tổ liên gia, 

Mặt trận, các chi hội trong việc giám sát, theo dõi công dân chấp hành công tác 

phòng, chống dịch. 

- Tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ 

đạo tại Chỉ thị số 19/CT-TTg,  ngày 24/4/2020, cụ thể: 

+ Các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố cơ bản diễn 

ra bình thường; đồng thời tăng cường tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch như trang bị phòng hộ cho cán bộ, 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. 

+ Khuyến cáo hạn chế hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ không 

thiết yếu như: khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ 

trường... Các phòng, ngành và ủy ban nhân dân các địa phương thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước của mình, thực hiện kiểm tra, giám sát việc triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý. 

+ Tại những nơi công cộng như bến xe, chợ…, yêu cầu áp dụng các biện pháp 

phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, hạn chế tiếp xúc gần; 

khuyến cáo không tập trung đông người nơi công cộng và đối với hoạt động tôn 

giáo, tín ngưỡng. 

- Các phường, xã chỉ đạo rà soát, lập danh sách các trường hợp đi từ Đà Nẵng 

về kể từ ngày 08/7/2020, điều tra kỹ yếu tố dịch tễ và dấu hiệu lâm sàng như sốt, 

ho, khó thở... để quyết định các biện pháp cách ly phù hợp (tại nhà, tập trung, cơ 

sở y tế), đặc biệt là đối tượng có tiếp xúc gần với các ca bệnh đã thông báo, đối 

tượng đã đến hoặc có đi qua các địa điểm theo thông báo khẩn của Bộ Y tế. Đối 

với đối tượng tiếp xúc gần với các ca bệnh tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi 

thì đưa đi cách ly tại cơ sở y tế; tiến hành tiêu trùng, khử độc, triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch như đối với tình huống có người nhiễm, nghi nhiễm 

Covid-19. Chuẩn bị địa điểm, phương án cách ly tập trung trên địa bàn theo 

phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng sử dụng khi có tình huống xảy ra. 

- Đối với hoạt động hội họp: giảm họp, giảm thành phần dự họp không thực 

sự cần thiết, giảm thành phần đại biểu mời dự; chuẩn bị đầy đủ dung dịch sát 

khuẩn để đại biểu sát khuẩn tay, khuyến cáo hạn chế bắt tay,… 

7. Ban Chỉ huy quân sự thành phố:  

Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để sẵn sàng phối hợp với 

ngành y tế trong phòng chống dịch bệnh do Covid-19. Chỉ đạo triển khai các hoạt 

động phòng, chống dịch trong các đơn vị quản lý theo sự chỉ đạo của cấp trên.  

8. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, các Đoàn công 

tác của Ban Thường vụ Thành ủy theo lĩnh vực, địa bàn được phân công tiếp tục 

đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung 

ương, của tỉnh và Công văn này, thường xuyên báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo 

và Thường trực Thành ủy. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ tỉnh, Sở Y tế (để b/c); 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố;  

- Lưu: VT, BCĐ. 
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