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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Tiến Dũng
tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19) gây ra
Sáng ngày 09/3/2020, tại Phòng họp UBND thành phố Quy Nhơn, Phó Chủ tịch
thường trực UBND thành phố Nguyễn Tiến Dũng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID19) gây ra. Tham dự cuộc họp gồm có: Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch
bệnh Corona (Theo Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND
thành phố Quy Nhơn), đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã.
Sau khi nghe lãnh đạo phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố báo cáo tình
hình thực hiện phòng, chống dịch và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp;
Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Nguyễn Tiến Dũng chủ trì kết luận
như sau:
1. Các phòng, ban, đơn vị, hội, đoàn thể thành phố và Chủ tịch UBND
các phường, xã
- Thực hiện tốt Công văn số 1363/UBND-VX ngày 06/3/2020 của UBND
tỉnh Bình Định về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống
dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1364/UBND-VX ngày 07/3/2020
của UBND tỉnh về việc kiểm tra, rà soát thực hiện công tác phòng, chống dịch
bệnh COVID-19; đảm bảo điều kiện cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa
bàn tỉnh đi học trở lại; các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về phòng chống
dịch Corona (COVID – 19), phòng chống dịch cúm A(H5N1), phòng, chống bệnh
sốt xuất huyết và các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố: Quyết định số
306/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 về ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm
phổi cấp do chủng mới vi rút Corona trên địa bàn thành phố; Công văn số
236/UBND-VX ngày 31/01/2020 về việc Chủ động ngăn chặn sự xâm nhập và lây
lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp corona (nCoV); Công văn số 415/UBNDVX ngày 19/02/2020 về việc chủ động phòng, chống dịch cúm A(H5N1) trên gia
cầm và ở người; Công văn số 495/UBND-VX ngày 26/02/2020 về việc tiếp tục
tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố;
Thông báo số 136/TB-UBND ngày 03/3/2020 về kết luận tại cuộc họp Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID19) gây ra .
- Hạn chế tập trung đông người và hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị,
hội thảo không cần thiết để phòng chống dịch bệnh.

2. UBND các phường, xã
- Có kế hoạch triển khai thực hiện khai báo y tế toàn dân theo chỉ đạo của
cấp trên.
- Thường xuyên tuyên truyền, theo dõi, cập nhật, nắm chắc, báo cáo tình
hình lao động là người Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài, các du học sinh,
sinh viên, người lao động nước ngoài trở về địa phương và thực hiện tốt các biện
pháp cách ly y tế tại nhà, tại nơi lưu trú theo quy định để phòng chống dịch
COVID – 19.
- Chỉ đạo Công an phường, xã, Trạm Y tế phường, xã làm tốt công tác nắm
tình hình (hộ gia đình, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú, nhà hàng…; lưu ý: tập
trung vào khách đến như: người nhà, người thân, bạn bè, khách du lịch…) báo cáo
thường xuyên cho UBND phường, xã, phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an thành
phố để có biện pháp phối hợp quản lý, kiểm tra sức khỏe và thực hiện cách ly y tế
theo quy định.
- Thực hiện nghiêm túc báo cáo nhanh hàng ngày về tình hình phòng chống
dịch bệnh cho UBND thành phố, phòng Y tế, Trung tâm Y tế theo quy định.
3. Công an thành phố: Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các thông tin
liên quan đến tình hình dịch bệnh trên các ứng dụng, trang web về mạng xã hội như:
facebook, zalo...và xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin giả, đưa tin không đúng sự
thật, khai gian, khai không chính xác, che dấu thông tin để trốn tránh cách ly…
4. Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố: Chủ động phối hợp cùng
Trung tâm Y tế thành phố liên hệ với Công ty Cổ phần dược và Trang thiết bị y tế
Bình Định (BIDIPHAR) để mua hóa chất phun thuốc khử trùng các trường học
trực thuộc phòng quản lý, hoàn thành trước thời gian học sinh đi học lại và chỉ đạo
các trường trực thuộc lắp đặt thêm các vòi nước, trang bị xà phòng rửa tay để
phục vụ cho học sinh trong công tác phòng chống dịch khi học sinh đi học trở lại
(nguồn kinh phí thực hiện: từ nguồn chi thường xuyên của ngành).
5. Trung tâm Y tế, phòng Y tế thành phố
- Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết và phương tiện (hợp đồng dịch vụ
chuyên chở và thực hiện sát trùng, khử trùng phương tiện) để đưa người bị nhiễm
hay nghi ngờ bị nhiễm dịch đến các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh và thực hiện
cách ly những người đến từ vùng có dịch theo quy định.
- Cung cấp mẫu tờ khai y tế cho các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở
luau trú … để hướng dẫn khách khai báo về y tế.
- Phân công ứng trực thường xuyên để khi nhận thông tin từ UBND và Trạm
Y tế phường, xã phải cử ngay lực lượng đến giúp cơ sở thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch bệnh.
- Tiếp tục thực hiện phun hóa chất diệt khuẩn, nhất là các trường học.
- Hướng dẫn các phường, xã thực hiện khai báo y tế toàn dân theo chỉ đạo
của cấp trên.
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6. Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn: Chủ động liên hệ, trao đổi
với Sở Y tế Bình Định, Trung tâm Y tế thành phố và các cơ quan liên quan để có
giải pháp phòng chống dịch bệnh và kiểm tra y đối với các thủy thủ trên các tàu
cập cảng Quy Nhơn.
7. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố: tham mưu UBND thành phố
bố trí kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách để mua hóa chất khử trùng trường
học, thuê phương tiện chở người đến các địa điểm cách ly của tỉnh, khử khuẩn
phương tiện…đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh có hiệu quả.
8. Đề nghị các hội, đoàn thể thành phố và các phường, xã: thường xuyên
tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, đoàn viên và nhân dân về trách nhiệm trong
phòng chống dịch bệnh cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội.
9. Các thành viên ban chỉ đạo thành phố trên từng lĩnh vực được phân công
thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện
tốt công tác phòng chống dịch bệnh.
Căn cứ nội dung thông báo này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương
phối hợp triển khai thực hiện./.
TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:
- TT Thành ủy (báo cáo);
- CT, các PCT UBND TP;
- UBMTTQVN, các hội, đoàn thể TP;
- Các phòng, ban, đơn vị TP;
- UBND các phường, xã;
- VP (LĐ+CV);
- Lưu: VT,C5.
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