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Dc Isp.-  Tr do - Hnh phác 

Quáng Trf, ngày 25 tháng 4. nám 2020 

Kmnhgüi: 
- Các cci quan Trung uang dóng trên dja bàn tinh; 
- Các S&, Ban ngành, Dóàn th cp tinh; 
- UBND các huyn, thj xâ, thành phô. 

Ngày 24/4/2020, ThU tuâng Chmnh phU có Chi thj s 1 9/CT-TTg v vic 
tiêp t1c thrc hin các bin pháp chng djch COVID-19 trong tmnh hmnh m&i (Sao 
gzi kern theo). 

UBND tinh có kin nhu sau: 

Các cci quan Trung ucing dóng trên dja bàn tinh; các So, Ban ngãnh, Doàn 
th cp tinh; UBND các huyn, thi xâ, thành ph nghién cru, trin khai thrc 
hin nghiém tUc các ni dung ti Chi thj nêu trên./. 

Nti nhIn: 

- Nhu trén; 
- Ban TVTU (b/c) 
- TT HDND tlnh (b/c) 
- Các PCI UBND tinh 
- Uy ban M1TQVN tlnh 
-LtruVl,VX. 



Cc quan phát hành: Van phông Chinh phü 

THU TUNG CHffiH PHU CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip  - Ti do - Hanh phüc 

S: 49 ICT-TTg Ha Ni, ngày c41  tháng 4 näm 2020 

Cm TH! 
V tip tiic thirc hin các bin pháp phông, 
chng dlch  COVID-19 trong tmnh hInh mó'i 

Djch bnh COVID- 19 dä lan rng trén toàn th giài, lam hang triu ngi.xyi 
m.c, hang tr.m ngàn ngx&i tü vong, ãnh hu?mg nghiêrn tr9ng den các hot dng 
kinh té - xa hi trên phm vi toàn cu. Sau 3 tuân thrc hin cách ly toàn xâ hi 
theo Clii thj so 16/CT-TFg ngày 31 tháng 3 nàm 2020 cüa Thu tuâng ChInh phu 
Ca nithc dA phát hin và xü 1 kjp th?yi các dich,  tip tic kiêm soát, hn che t& 
d lay nhim trong cong dông, diêu trj khôi da so nguii mac và chua có tru&ng 
hqp t1r vong. Tuy nhiên, dich  bnh tiêp fl1c din bin phrc t?p,  nguy c bUng phát 
v.n & mirc cao, ánh hithng xu den kinh té - xã hi, di song nhán dan. 

Nhm thrc hin hiu qua các binpháp phông, chng djch, dng thôi khôi 
dng 1i và tiêp tic phát triên kinh tê, bào dam an sinh và on djnh xa hi, 
Thu tixóng ChInh phü yêu câu: 

1. Các B, cci quan ngang B, co quan thuc Chinh phü, Uy ban nhâri dan 
tinh, thành ph trirc thuc Trung iicing tip tc quán trit, thirc hin nghiém các 
quan diem, nguyen täc, phumig châm: 

a) Thng nhAt nhn thCrc và hành dng, quán trit sâu sc quan dim 
"chong djch nhu chông gic", huy dung sir vào cuc cUa ca h thông chinh tn và 
niçii ngu?i dan, dê cao k lust, k curnig, trách nhim cüa ng.thi drng du, thrc 
hin nghiém các bin pháp phông, chông djch theo chi do cüa Bô ChInh tn, 
Ban BI this, Quôc hOi,  ChInh phü, Thu tirâng ChInh phu. Dông thai thirc hin 
mi1c tiêu tiêp t1c phát triên san xut kinh doanh, giâi quyt vic lam v6i sir quàn 
l cii th cüa Chü tjch Uy ban nhân dan tinh, thành phô trirc thuc Trung uong 
vâi các diêu kiin ciII the; 

b) Can b, dàng vién, cong churc, vien chüc phái guang mu, di ctu trong 
viec thrc hin các bin pháp phông, chông djch; 

c) Kiên djnh thirc hin các nguyen tc phOng, chng dlch: ngãn chn, phát 
hin, each ly, khoanh v'Ilng, dp djch dOng thai vói vic lam tot cong tác diêu trj, 
hn ché thâp nhât ngithi tü vong; phmg châm "4 ti chô", tuyt dOi không 10 
là, chü quan; 

d) Di.rçc nâi lông các bin pháp han  ch d phic vji phông, ching djch dã 
thirc hin phü hcip vâi diên biên djch bnh; khOi phiic các hoat dung kinh th - xà 
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hi trén cci s& baa dam kim saát tt djch bnh, nhAt là tti Thành pM Ha NOi, 
Thãnh pM H ChI Minh và các do thj lan. 

2. Các B, cci quan lien quan, (Jy ban nhãn dn tinh, thành pM trrc thuOc 
Trung liclng tip tIic chi do thirc hin các bin pháp: 

a) Ngtrñ dan thtr?ing xuyên tha tay bng xà phông hoc dung djch sat khun; 
deo khu trang khi ra ngoài; giCi khoãng each an toàn khi tiEp xic; không tp trung 
dông ngu&i tai non cong cong, ngoài pham vi cong sâ, tnthng hçc, bnh vin; 

b) Tip tic drng các hoat dng l hi, nghi l ton giáo, giái du th thao, su 
kin có tp trung dông ngtr&i tai  ncii cong cong, san 4n dng và các sr kin lan 
chua cn thiét. 

c) Tam dmnh chi hot dng các cci s& kinh doanh djch v1i không thit yu (khu 
vui choi, giâi trI, con so lam dçp, karaoke, mát-xa, quán bar, vu tru'ô'ng...) và các con 
sO kinh doanh djch vi1 khác theo quyet djnh hoc chi dao cüa Chü tjch Uy ban nhan 
dan tinh, thành phô tnjc thuc Trung ucing. 

d) Các con sO kinh doanh thucing ini djch vi (ban buôn, ban lé, x s kin 
thi&, khách san,  cci sO km trü, nh hang, quán an...) tr& các eon sO rleu t4i diem c 
muc 2 trên day, khu tp luyn the thao, khu di tIch, darih lam thàng cànb di.rcyc 
boat dng trO lai nhirng phái thrc hin các bin pháp bào dam an toàn phông, 
cháng djch nhix: trang bj phàng h cho than vién, do than nhit khách den; bô trI 
dy dü phucing tin, vt tu dê i-Cia tay, sat khuân tai  cci sO và bào dam giãn each 
klii tiêp xiic. 

d) Hoat dng vn chuyn hânh khách cOng cong lien tinh, nOi tinh di.rcyc 
hoat dng trO lai, nhi.mg phâi thrc hin các bin pháp bào darn an toàn phông, 
chông djch theo huOng dan cüa Bô Giao thông vn tái nhu: hành khách và lái xe 
phâi deo khâu trang, M trI day dü phi.ronng tin, xà phông, dung djch sat khu.n 
d rOa tay cho hành khách. 

Riêng dM vOi vn chuyn barth khách b.ng duOng hang không, áp diving các 
bin pháp phü hçip dc thU ngành hang không, bâo dam an toàn cho hành khách, 
ngän ngira lay nhim djch bnh. 

e) Giãm, giän s h9c sinh trong phông h9c, M tn 1ch gi& h9c, an tnra, sinh 
boat tp the báo dam khOngtp trung dOng ngu&i; thrc hin khtr tràng, v sinh lop 
hoc; kt hcip h9c trijc tuyn, thrc hin các bin pháp phOng bnh cho h9c sinh. 

g) Nhà may, con sO san xuAt tip tic hot ctng và phâi thirc hin các bin pháp 
phOng, cMng djch cho cong nhân, nguii lao dng. 

h) Ngi.rOi dCrng du cci quan, dciii vj, t chac, cci sO chju trách nhim xây 
drng phucing an lam vic cho cci quan dcxn vi mt each phU hçip bào dam an 
toãn cho can b, nhân viên; không to chirc các cuc hçp, hi nghj doug ngi.thi 
chira cn thit, không dê dInh tr cong vic nht là các cOng vic có th&i han, 
thOi hiu theo quy djnh cUa pháp lust, các djch vi cong phic vii ngixri dan và 
doanh nghip. 
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Di vài các sr kin phi.c vii mic dIch chinh trj, kinh t, xâ hOi  thixc sr 
cn thit phâi to chi'rc thI do cp üy, chInh quyén da phizong quyet djnh va 
thirc hin các bin pháp phông, chng lay nhiêm nhi.r: deo khâu trang, sat 
tthng tay, ngOi gin cách; thc hin giám sat ye y tê; không tO chcrc lien hoan, 
tic rni'Ing. 

3. Thu tuông ChInh phü xem xét, quyêt djnh müc nguy ca lay nhim dich 
bnh dôi v&i tmg tinh, thành phê trilc thuc Trung hang theo dê xut cüa Ban 
Chi do Quc gia phOng, chOng djch COVID-19. 

4. Chü tjch Uy ban than dan tinh, thành ph trrc thuc Trung wmg ngoài 
chi dao  thrc hin các bin pháp quy djnh ti mJic 2 nêu trén, chju trách nhiern to 
cht:'ic thrc hin các bin pháp phông, chông djch trnYng üng vâi các mi'rc nguy 
Ca, báo dam các yêu câu sau: 

a) 11th, thành ph trirc thuc Trung hrclng, da bàn có nguy co cao tiôp tue 
thirc hin nghiêm các bin pháp phông, chOng djch theo Chi thj so 1 6/CT-TFg 
ngày 31 tháng 3 näm 2020 cUa ThU tt.r&ng ChInh phU. 

b) Tinh, thành ph trrc thuc Trung uang eó nguy ca: 

- Khuyn cáo ngtr?ñ dan không ra khOi nhà nu không c.n thi& và thirc hiên 
các bin pháp phàng, chông djch. 

- Không tp trung qua 20 nghri t?i  nai cong cong, noài pham vi Cong s&, 
trir?rng hQc, bnh vin; giir khoâng each ti thiêu 0lrn khi tiêp xic. 

c) Các tinh, thành ph trirc thuOc Trung uang có müc nguy Co thp: 

- Tuyén truyn, vn dung ngu&i d không ra khOi nba nu không can thi4t va 
thirc hin các bin pháp phông, cháng djch. 

- Không tp trung qua 30 ngir&i tai  nai cong cong, noài phm vi cong sà, 
tnrng hçc, bnh vin; gifr khoãng each tOi thiu 0lm khi tiép xác. 

d) Chü tjch Uy ban nhân dan tinh, thành ph trirc thuc Trung ang lien 
quan xác dlnh  phm vi khu vrc nguy ca cao trén dja bàn và chi dao  thirc hin 
nghiém các bin pháp phông, chông djch theo Chi ff4 so 16/CT-TTg ngày 31 
tháng 3 nAm 2020 cüa ThU tithng ChInh phU. 

5. B Y t tp trung chi dto: 

a) Kjp thôi phát hin, each ly, khoanh vUng, xCr 1 trit d các dich; 
1'rng ding cong ngh thông tin dê tim kiém, xác djnh các tri.r&ng hcip có nguy 
ca lay nhim. 

b) T chi'rc phân Iung, phân tuyn diu trj hcip 1' ngay tü khâu tip don 
brih th, phOng ngra lay nhim ti các Ca sâ y tê, bào dam an toàn dôi vâi can 
b y t& nr1i tham gia phOng, chông djch, nghrYi cao tuôi, nghr&i có bnh l 
nén, các doi tlxçlng yêu the. 
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c) Huóng dn thrc hin các bin pháp phông, chng djch t4i các cc só san 
xut, kinh doanh, djch vii, phucing tin vn tâi. 

6. Các B: Quc phông, Cong an, Ngo.i giao tip tic chi dan t chüc thirc 
hiên nghiêm vic han ch nhp cãnh; kiêm soát cht chê ngl.r&i nhp cânh; tt câ 
các tnthng hçp cluqc nhp cãnh phái thirc hin each ly theo quy djnh. 

7. Các BQ: Quc phóng, Y t& Uy ban nhân dan tinh, thành ph trrc thuôc 
Trung i.rng có lien quan tip tc tO chüc tot vic thirc hin each ly, cài thiên 
diu kiin  sinh hot t?i  các cci th each ly tp trung. 

8. Các Bô, ca quan ngang bO hithng dn các bin pháp phàng, cháng dich, 
báo darn an toàn tti các co s& và hoat dng thuc phm vi, flnh vi,rc quân 1. 

9. Các.B: Thông tin và Truyn thông, Khoa h9c và Cong ngh, Giáo duc 
và Dào tto, Cong Thuong, Vn phông ChInh phü chi dao thirc hin üng dung 
cong ngh thông tin trong khám bnh, chcta bnh, lam vic, hoc tp trrc tuyên, 
thuong mai din ti'r, thanh toán không dung tin mt và thrc hin các thu tuc 
hành chInh, djch vi công, thüc day xây dijng ChInh phü din tr và kinh tê so. 

10. Các B, ccr quan ngang B, Uy ban nhân dan tinh, thành ph trVc thuôc 
Trung iicing tiêp tic dy manh cOng táe thông tin tuyên truyên v phông, chông 
djch bnh vàphát triên kinh t xã hi; tAng cu&ng thanh tra, kiêm Ira xCr l 
nghiêm các to chüc, cá nhân thiêu trách nhim hoc có hành vi vi phin quy 
djnh phOng, thông dich,  ké cã xCr l hInh sr (nu co). 

11. Các B, co quan lien quan, Uy ban nhân dan tinh, thành ph trirc thuc 
Trung uang tp trung chi dan thic hin các bin pháp phát triên kinh t - xA hi, 
trong do: 

a) B Cong Thtrcing, các b, ngành lien quan tp trung, kh.n tn.rang thOc dy 
vic k k& các hcip dông xuât khâu v&i các nuâc EVFTA; chuân bj sin sang các 
diu kien c.n thiêt, hang hóa, nhât là các hang hóa có 1çi the vâ tim nAng xut 
khau dé trin khai ngay sau khi các nuc dc bO phong tóa, m& ci:ra Ira !i. 

b) Tip tiic rà soát, bâo dam ngucn cung và 4n chuyn, cung Ong nguyen vat 
1iu dAu vào cho san xut, xut khâu. 

c) Thüc d.y phát trin thj tru&ng nOi  dja, có các bin pháp kich cu, dy manh 
tiêu dung, nhât là thuong mai din tr, h thông ban lé, bâo dam dQ hang hoá thit 
yeu cho ngtr1i dan trong mi tInh huOng; d.n trng bithc m& 1i du ljch ni dia. 

d) Chü dng nghiên cl.'xu, xay dçrng phuong an khôi dng 1ai các hoat dng 
kinh té - xã hi, bâo darn nguyen tAc an toàn phOng, chông djch. 

12. Các B: Lao dng - Thuong binh và XA hi, Tài chInh, t:Jy ban nhân dan 
các tinh, thành phô trijc thuc Trung uong khin tnrong triên khai thc hin các 
bin pháp bão dam an sinh xA hi theo dung Nghj quyét sO 42/NQ-CP ngày 09 
thá.ng 4 näm 2020 cUa ChInh phU ye các bin pháp h tro ngui dan gp khó khän 
do dai  djch COVID-19 bão dam kjp th&i, cong khai, minh bach, dung dOi ttrng. 
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13. D nhj Mt trn T quc Vit Nam và các t chüc doàn th phi hçip 
viii chInh quyên các cap tän cir1ng vn dng nhân dan nâng cao th.'rc tr giác, 
tIch crc tham gia phông, chông dch. 

14. Yêu cAu các B tnr&ng, Thu tri.thng c quan ngang Bt, Thu tnrông 
cci quan thuc ChInh phu, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh, thành ph trrc 
thuc Trung uclng, các to chi'rc, dn vi, Ca nhân có lien quan thirc hin nghiêm 
Chi thj nay.!. 

Nol nJzn: 
- Ban Bi thir Trung trong Dâng; 
- Thà tiràng, các Phó Thu ttrông CP; 
- Chil tjch, cc Phó Chü tjch Quc hi; 
- Các B, cr quan rigang b, co quan thuc CP; 
- Ban Tuyên giáo Trung trong 
- Van phông Tng Bi th.r; 
- VAn phông Trung twng DAng; 
- VAn phông Ch tjch nithc; 
- VAn phông Quc hi; 
- iJy ban Van hóa, GDTNTNND cüa QH; 
-Uyban vcAcvn dxAhicüaQH; 
- Các Thành viôn BCD qu6c gia phàng, 
c1ing djch COVID-I9; 

- UBND cAc tlnh, TP trrc thuc 1W; 
- Tôa An nhAn dAn t6i cao; 
- Vin Kiêm sat nhAn dAn tM cao; 
- Uy ban Trung trang Mt trn T quic VN; 
- C quan Trung vo'ng cüa cAc doAn th; 
- VPCP: BTCN, cAc PCN, Trçx l TTCP, 
TGD cng UDT, cAc V, Cc: TH, KTFH, 
QHQT, NC, QHDP, TKBT, NN, CN, PL, KSTF; 

- Liru: VT, KGVX (3) .6o 

Nguyn Xuãn Phüc 
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