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Cm THI 
Thrc hin chü tr1ro11g "ThIch frng an toàn, linh hot, kim soát hiu qua 

d!ch COVID-19" trên dla  bàn thành phô Ba Nang 
trong tInh hInh hin nay 

Tr ngày 31/7/2021, thành ph Ba Nng d áp dung dong b nhiu bin 
pháp mnh m nhäm ngàn chn, không chê dlch  bênli COVID-19, nhât là th&i 
gian han 20 ngày thirc hin quyêt Iit nguyen täc "ai dâu thI a day". Các cap 
ciy Bang, ChInh quyën, Mt trn, doàn th chInh tn x hi vã cã h thông chInh 
trj, các t.ng 1óp nhân dan, cong  dng doanh nghip dä. quyêt 1it thixc hin có 
hiu qua các bin pháp phàng, chông djch, nhanh chóng khoanh vüng, than tôc 
truy vet, bóc tách ca nhim dua di diêu tn, nh do so ca trong cn dông lien tic 
giãm, các ca mac mói phát sinh nhanh chOng duçic không chê, dông thai thành 
phO d tIch circ bao phü It nhât 01 lieu vc xin phèng COVID-19 cho trên 73% 
dan so tCr dci 18 tuôi trO len. Den nay, thành phô dà Ca bàn dä kiêm soát dugc 
tmnh hInh djch bnh. 

Nhm tip tic ngan chn, kim soát djch bnh nhanh nht, hiu qua nht, 
tcrng biràc khôi phic va phát triên kinh t - xa hi trong diêu kin thIch crng an 
toàn, linh hoat, kiêm soát hiLI qua djch COVID-19 theo dcing chi dao  ccia ChInh 
phci, Thu tuâng Chinh phci trong thO'i gian tth, Ch'i:i tch UBND thành phô yêu 
câu Thci truOng các sa, ban, ngãnh, co' quan, dan vj, Chci tjch UBND các qun, 
huyn tp trung thrc hin các n1iim vii tr9ng tam sau day: 

1. Quán trit, chi do và t chüc thirc hin nghiem ti1c, quyt lit, dông b, 
xuyën suôt, hiu qua cac bin pháp phông, chOng djch theo chi do ciXa Ban BI 
thu, ChInh phci, Thu tixo'ng Chinh phci, Ban Chi dao  Quôc gia phông, chông djch 
COVID- 19 và các van bàn huOng d.n thirc hin ci:ia thành phô. Tiêp tic quán 
trit quan diem phtthng, xà, khu phô, t dan phô là "pháo dài", ngu&i dan là 
trung tam, thu the quyêt djnh thành cong trong phông, ehOng djch. Dc bit, 
quãn trit và to chic thirc hin có hiu qua 6 nguyen tac thIch rng an toãn, linh 
hot, kiêm soát hiu qua djch bnh COVID-19 ccia Thu tuàng ChInh phci chi 
dao, do là: (1) Y tê là trll cot,  là trung tam; (2) Kinh tê là. co' sO, là nên tang; (3) 
DU lieu khoa h9c, cong ngh là then chOt; (4) On djnh chInh trj - xà hi là tr9ng 
yêu và thuO'n xuyen; (5) Vac xin, thuôc chüa bnh và thirc ngithi dan là diêu 
kien tién quyêt; (6) An toàn d san xuât, san xuât phài an toàn. 

2. Trên Ca sO các chi s và yeu cu dánh giá theo hirOng d.n ccia Ban chi 
do Quoc gia phOng, chong djch, thành phO tiên hành dánh giá và xác djnh 
chInh xác 04 cap d djch vOi quy rno cap phuang, xä hoc nhO han (Cap 1: 
Nguy Ca thâp - binh thuO'ng mOi; cap 2: Nguy ca trung binh; cap 3: Nguy ca 
cao; cap 4: Nguy ca rat cao) và áp diing các bin pháp thIch irng vOi trng cap d 
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theo quy djnh. Vic dánh giá cp d djch trong 02 tun lien tip d quy& djnh 
chuyên cap d djch. Vic tang, giám các cap ao djch (nêu co) không ducic dt 
ngtt, thô'i gian chuyên tiëp giUa các cap d djch trong vông 72 gi, 

3. Tip tc duy trI thirc hin 05 yeu cu dam báo diu kin kiêm soát 
phông, chông djch trên dja bàn thânh phô, do là: (1) Dam báo duy tn thtrông 
xuyen kë hoch xét nghim SARS-CoV-2 dé tam soát, sang l9c COVID-19; (2) 
Dam báo khâ näng khoanh vüng, truy vet, cách ly, xét nghim, dp tat ngay các 
diem djch phát sinh, nhât là nhUng dja dim cO nguy cci cao: nit.p trung 
dông nguäi, khu cong nghip, co s san xuât, kinh doanh, co sâ y té, nci lam 
viêc, chç, cãng Ca, trung tam thucing mai, khu chung cu, kit, hem...; (3) Dam 
bão näng 1irc quán l, thu dung, diêu trj bnh nhan COVID-19 tü cci so, giàm 
thiêu tôi da so bnh nhân nng và so ca tCr vong; (4) Dam bão mirc d bao phü 
vàc xin phông djch COVID-19 cho ngu?i dan thành phô; (5) Dam bão sr vào 
cuc cUa ca h thông chInh trj và huy dng sirc manh,  sr chung tay, dong lông, 
chap hành cüa ngui dan, doanh nghip trong phông, chong djch. 

4. Tip tic th chrc cOng tác truyn thông và v.n dng tht ca các cá nhãn 
thirc hin nghiêm quy djnh 5K cüa B Y té trong phông, chong djch COVID-19 
(khâu trang - khr khuân - khoãng each - không t.p trung - khai báo y te); tIch 
c1rc tham gia tiêm väc xin phOng COVID-19; mi ngu&i dan có mt ma 
QRCode và thtrông xuyôn sir diing ma QRCode khi tham gia các hoot dng 
trong di song kinh tê - xã hOi  trO thành thOi quen, nêp song cüa ngui dan 
thành phô trong bôi cãni thIch üng an toàn vOi djch COVID-19. 

5. Trng buOc mO lai.các  hot dng xa hi d khôi phiic và dy mnh các 
hot dng san xuât, kinh doanh, dich vu, luu thông hang hóa, to chirc dy và hçc 
vOi nhüng bin pháp dam bão an toàn phông, chOng djch theo quy dtnh.  Các ca 
quan, tO chirc, don vj, doanh nghip phãi xay diing phuang an thIch üng an toàn, 
linh ho.t phOng, chông djch trong tirng linh vrc hot dng theo hixOng dan cüa 
B Y tê, Ban Chi dao  Quôc gia phOng, chong djch; san sang ng phó vOi các 
tinh huông phát sinh djch bnh theo phucing an d dê ra; hang ngày, bat buOc 
phãi kiêm soát QRCode dOi vOi nhttng nguOi den tham gia các hoat dng tui ca 
quan, to chirc, don v, doanh nghip. 

6. Trit d irng dung dü 1iu và cOng ngh s dng b trong phOng, chng 
djch trên toàn da bàn thành phO, phiic vi thun lçi cho các hoat dng di li an 
toàn; vn tài an toàn; lam vic và san xuât an toàn; djch viii an toàn; hçc tp và 
sinh hoat an toàn,. 

7. Tip t1ic dam bão an sinh xa hi; dam bão vic cung lrng krong thirc, 
thrc pham, hang hóa thiet yu phiic viii di song sinh hot cUa ngithi dan ti 
vüng each ly y tê. Tiêp tVc  thirc hin tOt các chInh sách, giâi pháp hO tr ngui 
dan, doanh nghip khäc phiic hu qua COVTD-19. Gi vffiig an ninh trat tr, an 
toàn xa hi, an ninh thông tin, an ninh mtng; phông ng1ra, ngän chn, dâu tranh 
vOl các loai ti pham, bão dam môi trtthng lành manh  cho ngui dan. 

8. Kien toân, tang cithng hiu qua hoat dng cüa các T COVID-19 cong 
dOng trong viec quán l ch.t chë viec chap hành cac 9uy djnh phOng, chong djch 
tü khu dan ci.r, to an phô. . . den h gia dinh; nàm chàc thông tin cüa trng ngu&i 
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dan 
thuc các h gia dthh CO dn/â/v tir các da phuong có dch, Nâng cao hiu 

qua 
hoat dng cUa cc chôt kiêm soát djch tai các ccra ngö ra vào thành phô bang 

duäng b, dung sat, 
dumg thüy và duóng hang không, tuyt dôi không dê 

nguôn lay bnh xâm nh.p vào thành phô. 

9. Tip t\lc tang cung kim tra, giám sat thirc hin các bin pháp phóng, 
chông dch COVID-19; xi l nghiêm các hành vi vi phm; xir l trách nhini 
ngu?Yi dirng dâu các cci quan, dan vj, to chirc, dja phixang nêu không xây dwig 
phucmg an phOng, chOng djch và dê xãy ra vi pham do chü quan, lci là, thiêu 
trách nhiem trong cong tác phông, chông djch COVID-19. 

10. Chi th nay cO hiu 1irc tr ngày 30/9/202 1 và thay th Chi thi 05/CT-

UBND ngày 30/7/2021 cUa Chü tich UBND thành phô thirc hin giän each xa 

hi trên dja bàn thành phô de phOng, chông dch COVID-19. 

Nhn &rcic Chi thi nay, yeu c.0 Thu tnrOng cãc s&, ban, ngành, ca quan, 
don vj, Chü ttch UBND các qun, huyn, Ban Chi dao phông, chOng dch 
COVID-19 thành ph6 khân truang quán trit, hurng dan den cap ca si và 
nghiêm tue triën khai tO chirc thirc hin./f1  

Nii nhin: 
- Dng chI Thu tuóng ChInh phi:i; 
- Các B, ban, ngành Trung trang; 
- BCDQG Phông, chong dich; 
-BT,r1nhQK5; 
- UBND các tinh: Quáng Nam; Thra Thiên [-tuê; 

- Các Ca quan TW dong trên dja bàn; 
- Các dông chI TTTU; TI HDND TP; 
- VPTU; cãc Ban tham muu, giCip vic TU; 
- UBMTQVN TP và the doàn the chinh tn TP; 
- Các dng chI UV Ban TVTU; 
- CT và PCT UBND TP; 
- CPVP UBND TP; 
- Các sâ, ban, ngành và các don vj thuc TP; 

- Qu.n iy, huyn Uy; 
- UBND các qu.n, huyn; 
- Các Ca quan thông tin, báo chi; 
- Liru: VT, KGVX. 

iê Trung Chinh 
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