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CONG DIN KHAN
CUA THU UNG TRU'C TINH UY
Vê tang cu'ông cong tác phông, chng djch bnh Covid-19

Kinh gü'i.'

- Ban Chi dao phông, chng djch bnh a ngi.rai tinh Däk Nông,
- Các ban dáng cüa Tinh ày,
- Các dãng doàn, ban can sir dâng càa tinh,
- Mt trn T quc và các doàn th tinh,
- Các huyn ày, thành ày, dãng ày trrc thuc Tinh ày.

Truac tInh hInh dlch bnh Covid-19 trên dja bàn tinh din bin h& sirc phüc
ttp, khO krô'ng, xuât hin ô djch mâi chua rô nguôn lay tai xâ Quãng TIn, huyn
Däk R'Iâp, so ca disong tInh tiêp tlic tang; dir báo së con phrc tap, cO the cO nhiêu
ca F' 1, F2,... trong cong dông. Thithng trrc Tirih ày yêu câu Ban Chi dto phOng,
chông djch bnh a ngithi tinh Dãk Nông, các ban dãng cüa Tinh ày, dãng doàn,
ban can sir dãng cUa tinh, Mt trn To quôc và các doàn the tinh, các huyn ày,
thânh ày, dàng ày trirc thuc Tinh ày thirc hin nghiêm mt so ni dung sau:
1.Ip trung cao nht trin khai dy dü, dng b, nghiêm tàc, quyt 1it, hiu
qua các van bàn chi dao càa Trung uo'ng, cüa tinh ye cong tác phOng, chông djch
bnh Covid-19. bàn b h thông chInh trj, các tang lap nhân dan phãi nâng cao
cánh giác, thirc hin quyêt lit các bin pháp phOng, chOng djch bnh, nhât, là yêu
câu 5k theo hu&ng dan cüa B Y tê. Tuyt dôi khOng Ia là, chà quan, mat cânh
giác, khOng hoang mang, lo sçi, phài bmnh tinh, sang suôt dê phOng, chông djch.
2. Tuyên truyn rng rãi, kim soát nghiêm ngt và thirc hin ngay các bin
pháp ho trcl can thiêt ye dai song, y tê cho nhUng khu virc phong tOa dê nguai dan
an tam "ai a dâu a day". Thrc hin hiu qua, linh hot chà truang: xác djnhmôi
nguai dan là trung tam, là chü the trong phOng, chông djch; xa, phu&ng, thj trân là
"pháo dài", nguai dan là "chin s7' trong phOng, chông djch.
3. Tip tilc thrc hin nghiêm ngt vic giãn each theo Chi thj 15/CT-TTg
cüa Thà tuang ChInh phà trên toàn tinh (tr1r nhi:tng noi dang thirc hin giân cách
theo Chi thj 16/CT-TTg càa Thu tithng ChInh phU). Chi do các cci quan chi:rc
nàng tang cuang kiêm tra, giárn sat vic to chrc thirc hin, kjp thii phát hinvà
kiên quyêt xir 1 nghiêm các to chac, ca nhân vi phm quy dnh ye phOng, chOng
dich, ion ding tInh hInh dich bênh dê hot dng phm ti hoc xuyên tc, kich
dng, chOng phá trên dja bàn tinh.
4. BI thu các huyn ày, thành ày, ngi.thi dirng du cp ày t.p trung chi dto
sat sao, phát buy vai trô cüa các cap ày, chInh quyén, huy dng cá h thông chInh
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trj, tao sir dng thuân trong nhân dan, trin khai dng b các giài pháp phOng,
chong djch theo phucrng châm "bôn tai chô", vói tinh than chü dng, linh hoat,
sang tao. Than tôc, quyêt 1it khoanh vüng, each ly, truy vet, xét nghim tai nci
xáy ra djch, không dê djch lay lan ra din rng.
D6i viii các huyn dang có djch büng phát, có xã phâi thirc hin giàn each
theo Chi thj 1 6/CT-TTg cüa Thu tuâng ChInh phü thI dông chI BI thu Huyn üy
phãi trrc tiêp lam Tn.thng ban Chi dao phông, chông djch cüa huyn.
5. Cp üy länh dto chInh quyn, M.t trn To quôc, các to chirc chInh trj - xä
hi, các doàn the tai xa, phuông, thj trãn can tp trung thirc hin tot các nhim vij:
(1) Nêu thrc hin giãn cách xä hi hotc tang ciià'ng giãn cách xä hi phái thrc
hin nghiêm ngt, cht chë các yêu câu ngithi each ly vOl nguOi, nhà each ly vOi
nba, "ai 0 dâu 0 do", không dê "ch.t ngoài, lông trong"; (2) To ehüc xét nghim
th.n toe, rut ngän chu k' xét nghim theo hirOng dk cüa B Y tê, bão dam phát
hin sOm, cách ly nhanh nhât FO dê• diêu trj phü hçp; (3) bão dam cung üng, cung
cap luang thirc, thirc phâm thiêt yêu cho ngu0i dan trong khu vrc thirc hin giân
cách và tang cithng giãn cách xâ hi, nhât là 0 nai phong tôa, each ly; phát huy vai
trô cüa h thông chInh trj cci sO là hrc luçmg gân dan nhât, hiêu dan nhât, nhât là
1rc hrcing cong an, tO covid-19 cong dông.
6. Quan tam chi dao cOng táe bâo dam an ninh chInh tr, trt tir an toân xã
hi, tuyt dôi không dê bj dng, bat ng0; không dé các the hrc thu djch, phân dng
kIch dng, chng phá, can trO cong tác phOng, chông djch.
T.p trung lam t& hcm na cong tác tuyên truyn v phOng, cMng djch trong
tInh hInh mOi, biu dinmg, khIch le, khen thuOng, dng viên các tam guang tot,
din hInh, each lam hay, tao sir dng thun, thông nhât trong toãn xä hi. Tiêp tiic
kêu gçi tinh than tuclng than, tuclng áî, giüp di lan nhau, huy dng ca h thông
ehInh trj, toàn dan, toàn quân phát huy sue manh di doàn kêt, tham gia tIch circ
cong tác phông, chông djch; phát buy vai trO cüa M.t trn To quôc, các to chüc
chInh trj - xâ hi trong tuyên truyên, 4n dng, huóiig dan ngu0i dan chap hành
nghiêm các bin pháp phông, chông djch.
Nhn duçic Cong din nay, yêu cu các ca quan, dan vj, dja phuangkhAn
truang triên khai thirc hin nghiêm tuc; các dja phuang phô biên, quán trit den t
thôn, bon, to chi'rc dan hô và toãn the nhân dan biêt, thirc hin. Thtr0ng xuyen báo
cáo kêt qua, các van dê phát sinh cho ThuOng trrc Tinh üy, Ban Chi dao phOng,
chông djch bnh 0 ngithi tinh Dák Nông dê chi dao, xü l kjp th0i.
Nainhán:
- Thuing trrc Tinh üy,
- Nhtr kInh gui,
- Các dong chi Tinh viên,
- UBND tinh,
- Unh do V.n phàng Tinh üy,
- Báo Dak Nong, Dài PT-TH tinh, (dira tin)
- Luu Van phông Tinh Uy (TH-LKT).
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