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BAO CÁO 
TInh hlnh thirc hin ChI th s 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 

cUa Thu ttrng Chinh phü trên da bàn tinh Quãng Trj 

rç( 

Thirc hin yêu cu cüa Ban Chi do Quc gia phông, chng djch COVID-
19 tai  Cong van so 2032/C V/BCD ngày 11/4/2020 ye vic báo cáo tInh hmnh thi.rc 
hin phông, chông djch Covid-19 theo Chi thj 16/CT-TTg ngày 3 1/3/2020 cüa 
Thu thithng ChInh phU, Ban Chi dao  phông, chông djch Covid-19 tinh Quáng 
Tn báo cáo nhi.r sau: 

1. Các bin pháp dã trin khai: 

- V vic thrc hin cách ly toàn xâ hi trong vông 15 ngày: Các Si, Ban, 
ngành, doàn the cap tiah và UBND các huyn, thj xâ, thành phô trong tinh to chüc 
quán trit ni dung và thirc hin nghiêm tuc, quyêt lit Chi thj so I 6/CT-TTg cüa 
Thu tithng ChInh phü. Báo dam yêu câu ye giãn cách xã hi, yêu câu ngtxi dan a 
nhà, hin chê tOi da ra ngoài, tth các tnräng hçrp that sir can thiêt. Cãc da phuang, co 
sâ thành 1p các to lien ngành, tang cu&ng kiêm tra vic cách ly xa hi, xü 15' nghiêm 
các tri.rang hqp không tuân thu theo chi do ciia chInh quyên. 

- V cOng tác phi hcip trit d xfr 15' các djch: Ngành Y t dja phrng 
dã phôi hcip chat chë vai Bnh vin Bach Mai trong vic xi:r l ô djch. Qua rà 
soát, tinh Quàng Trj có 12 ngix?i là bnh nhân và nguai nhà den khám, diêu trj 
t.i Bnh vin Bach Mai. Các dOi tt.rçing nay dã dixçic diêu tra djch t; cách ly, 
theo dOi sirc khOe và lay mâu xét nghim theo quy djnh. Hin strc khOe các dôi 
tircing nay On dlnh. 

- V vic khn trlwng rã soát, kim tra y t, cp nht tInh hInh sirc khOe 
nhi.rng ngithi nhp cánh ttr 08/3/2020 nhung chua áp diingcách ly: Ngoài các 
dôi ti.rqng nhp cânh chInh thirc theo dithng Cira khâu quôc tê Lao Bão, CCra 
khâu quOc tê La Lay ye Quáng Trj tir 18/3/2020 dâ ducic tp trung cách ly (4.111 
ngirài); toàn tinh dã rà soát dt.rcic them 44 ngir?i nhp cânh ti'r 08/3/2020 nhung 
chi.ra áp ding cách ly. Sau khi diêu tra djch tL phân '°ai;  có 5 dOi trçing &rac 
cách ly tp trung, 39 dôi tixclng cách ly t?i  nhâ, các dôi tixçlng dixgc giám sat y té 
chat chê. Hin các trt.r&ng hçp trên sirc khOe On djnh, không Co trirang hçTp não 
sOt, ho, khó th&; 05 trirang h?p  phái cách ly tp trung dâ kêt thüc vic cách ly. 

- V vic b trI cho CBCCVC sr ding cOng ngh thông tin lam vic ti 
nhà: UBND tinh Quáng Trj dà huông dan các ca quan, chInh quyén co sâ ye vic 
thirc hin cách ly xâ hi dOi vâi co quan là không phãi dóng caa co quan (thOng 



lam vic) ma các co quan phái chuyn dôi phuàng thtrc lam vic, tang cuông lam 
vic trirc tuyên, qua h thông mng.... UBND tinh Quãng Trj giao So Thông tin 
& Truyên thông lam vic vOi các nhã mng dang hot dng trên dja bàn nhii 
Viettel, Vinafone, Mobifone;.. cung cap tot &rnig truyên, các phân mêm h trn 
cho các hot dng trrc tuyên, bão dam cong vic van thrçc tiên hành tht.r?mg 
xuyên, lien t1ic. 

- V viêc dtrng ho?t dng giao thông cOng cong, d&ng vic di chuyn tü 
vüng có djch: UBND tinh dã chi do drng hot dng vn chuyên hành khách cOng 
cong, tth các truOng hqp vi l do cOng vi, nguOi cách ly, xe chuyên chO nguyen vt 
lieu san xuât, hang hóa bão dam các nhu câu thiêt yêu. 

- V phOrig lay nhim chéo trong các Ca sO y th: Ngành Y th dã có cac van 
bàn ye tang cuOng bin pháp phông, chông Covid- 19 t.i các ca sO y tê; tang cithng 
sang 1pc, phân luông, each ly ca bnh COVID- 19 tai  các co sO khám, cha bênh. 
Các ni dung chInh gôm: Phân luông tat cã nguOi vâo bnh vin ngay tai  cOng, 
tang cuOng dt ljch khám qua din tho.i, bnh nhân chO khám dam bâo khoáng 
cách an toàn, hn chê thám nuôi ti bênh viên, h?n  chê an uông ti cAng tin bênh 
vi en... 

- V vic t?m  thOi dóng cCra các cira kh.0 chInh, cOa khu phii tü ngày 
01/4/2020: Các lirc luçing chirc nãng tai  cOa khâu 2 nuOc Vit Nam - Lao dâ phôi 
kt tam  th&i dóng cra 2 cOa khâu tai Quâng Trj là Lao Bão và La Lay. Các co 
quan dn vi tang cuOng tuyên truyên dé ngi.rOi dan hiêu, tuân thu pháp lut, không 
xuât nhp cânh trái phép qua các thrOng mon lOi mO. COng an tinh ph6i hçp BCH 
Biên phOng tinh tang cuOng phát hin sOm các dôi tung xuât nhp cành trái phép 
vào dja bàn Quãng trj de kjp thOi each ly y tê và xO 1 vi pham theo quy djnh. 

- V tip tic dy manh  thông tin tuyên truyn: T chrc cOng b thông tin 
cho báo chI mt cách thuông xuyên. Các ban, ngành, dja phuang dày manh tuyen 
truyên ye ' nghTa cüa giãn cách xâ hi dé nguOi dan hieu dung thixc hin nghiem 
tüc Chi thj 16/CT-TTg cüa Thu tixOng ChInh phü và chü dê "0 nhà van vui"; len 
an các hành vi yi phm quy djnh ye phông chông djch, vi phm trt tr an toàn xâ 
hi; tuyên truyên ye nhQng hoat dng và sir nO lçrc cüa can b y té, can bô chiên 
s5 tO chirc cách ly cho nguOi dan... 

- V vic bão dam hang hóa, h.rcrng thirc, thirc phm thit yu cho nhân 
dan: Các ccra khâu tam  thOi dóng cOa, tuy nhien vOi phuong thirc dOi lái Xe, dôi 
dâu xe, Quâng Trj van tao  diêu kin tOi da cho hang hóa hxu thông, han  chê ãnh 
hithng dOi song nhân dan hai nuOc. Tren dja bàn tinh, cling vOi các bin pháp deo 
khu trang nai cong cong, bão dam khoâng each giüa nguOi vOi nguOi tot thiêu 
2m; các chçi dan sinh, các siêu thj van mO cOa bào dam nhu câu sinh hoat thiêt 
yeu cho ngixOi dan. 

2. Nhfrng tác dng tói d&i sng, kinh t xä hi cua nguôi thin trên dja 
bàn. 

Thirc hin cách ly xa hi là mt bin pháp mtnh d phông chng djch 
COVID-19 nén không the không tác dng den dOi song nguOi dan. Tuy nhiên, 
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nh& trin khai nhiu bin pháp dng b nên däi sng nhAn dan vn n djnh. Mt 
so ngành kinh té bj ãnh hx&ng nhiêu nhir: Khách san, du ljch, vn tãi hành khách; 
mt so mt hang nOng san cüa nhân dan xut khu nhu boa qua tn d9ng nhiêu... 
dan den d&i song mt so b phn ngx&i dan gp khó khàn. Ngoài các nhóm di 
tl.rcYng sê dixqc hO trçy theo chInh sách chung cüa Ca nuâc, Quàng Trj Se rà soát 
them các dOi tixçrng khác nhât là các dOi tuçlng phãi nghi vic trong thai gian nay 
nhix ngithi lam công, ngui ban ye so, ct tóc,... d có chInh sách h trç them, bão 
dam an sinh cho nhóm yêu the, vi tinh thAn không bO ri mt ngr1i dan nào. 

Trong hoàn cánh cách ly xã hi, mt s lo?i ti phim cIa gia tang hot dng 
nirn ti phm ma tüy... UBND tinh d giao COng an tinh và B Chi buy Bi di 
Biên phông tinh tang cu&ng các bin pháp dâu tranh vi các !oi ti phm, giü 
vIhig trt tir an toàn xâ hi. 

3. Tác dng di v&i tInh hInh d!ch. 

Thirc hin Chi thj 16/CT-TTCP ngày 31/3/2020 cüa ThO tithng ChInh phO, 
UBND tinh Quãng Trj cIA ban hành Cong din 03/CD-UBND ngày 31/3/2020 và 
nhiêu vAn ban hithng dan, trién khai theo tinh than chi dao  cOa Thu tiiàng ChInh 
phü. Cüng vói vic each ly xA hi, vic tang cixng giám sat xi:r l các ô djch tiêu 
diem, các tnthng hqp nhp cành tr các vüng djch, các bin pháp phông lay nhim 
chéo trong ca sà y té, c s cach ly... dA duc tang cu&ng. Nh do den nay tInh 
hInh djch dang di.rgc kiêm soát tOt, di song cOa nhân dan duc on dlnh.  Trên  dia 
bàn tinh Quang Trj den nay van chixa phát hin tnring hcp nhim SARS-COV-2. 

4. Nhfrng d xut v nhüng giãi pháp sau ngãy 15/4/2020. 

- Kinh d nghj ChInh phü tip tic chi dao  các B, ban, ngânh và các tinh, 
thãnh phO thirc hin nghiêm vic thirc hin Chi thj 1 6/CT-TTg cOa ThO tuong 
Chinh phO; thrc hin tiêp giAn cách xA hi trén các dja bàn có djch và các dia bàn 
cO nguy c lay nhiém cao den khi khOng cOn ca bnh lay nhiêm th0 phát trên dja 
bàn cã ni.rOc. 

- KInh d nghj ChInh phi:i chi dao  tip t11c han  ch vic nhp cành, h tr 
téi cIa cho vic hru thông hang hóa qua !ai biên gi&i. Dé nghj giao Bt Ngoai giao 
lam vic vOi phIa Lao ye tiêp tiic thirc hin tOt Hip djnh bien giài dê thông nhât 
v các thu tiic xuAt nhp cành, xuât nhp khâu và thai gian lam vic tai  ccra khâu 
Vit Lao trong thai k' có djch COVID-19 de tao  thun Ii cho 2 ben. 

- BCD phOng, chng COVID- 19 tinh Quâng Trj, mt s dja phLrong, dn 
vj cIA h tr cho các lirc 1ung tai  c11a khâu cüa nithc ban  Lao vã các huyn giáp 
biên mt s trang thit bj phOng h, thiet bj, vt tu y te. Hin nay, dang buy dng 
them các ngun hrc d h trq them cho nhân dan các tinh giáp bien. KInh d nghj 
ChInh. phO, ThO tuâng ChInh phü có k hoch h trq them cho nhân dan các tinh 
cOa Lao giáp bien gii vói tinh Quàng Trj dang gp khó khAn do COVID- 19, vOi 
phirung châm "giüp ban  là giup mInh". 

- Kmnh d nghj Trung i.rong Mt trn To quc Vit Nam tip tiic phát dng 
toàn dan vn dng các tO chirc, các nhân, các nhâ hAo tam üng h kinh phi, trang 
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ISo GBAN 

thit bj phông djch, nhu yu phm... d chung tay cüng Ca rnrc phông ching djch 
COVID-19. 

Ban Chi dao phông, chng djch Covid- 19 tinh Quãng Tn báo cao./. 

Noinh,z: 
- I3CD Quc gia phông chong djch Covid-I9; 
- Các PCT UBND tinh; 
- Thânh viên Ban Chi dao; 
-LtruVT,VX. 

PHO CHU TICH UBND TLNH 
Holing Nam 
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