
UY BAN NHAN DAN 
THI XA C1A LO 

So: /UBND-YT 
V/v tip tuc trin khai thirc hin 
ngliiêm tüc chi thi so 16/CT-TTg 
cüa Thu tuàng ChInh phCi va Cong vAn 
1956/U BND-TH cua tinh Ngh An 

CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
Dc Ip-Tir do-Hinh phüc 

Cia Lô, ngâv ththng 04 nám 2020 

KInh giri: 
- Các phông, ban, ngành, dan vj cp thj; 

- UBMTTQ Va các ti ch&c doàn th; 
- UBND các phuing, 

Trong thi gian vira qua, các c.p, các ngành dã tich crc chi do và trin khai 
thçrc hin nghiêm tñc Chi thj o 16/CT-TTg ngãy 31 tháng 3 näm 2020 cüa Tht 
wang ChInh phü ye vic thirc hin các bin pháp cap bach phông chông djch bnh 
COVID- 19; Cong van so 1956/UBND-TH ngày 3 1/3/2020 cCia UBND tinh Ngh 
An vá các van bàn chi do cüa tinh, thj xâ. Tuy nhiên, qua kiêm tra van tInh trng 
mt so cong dan, to chirc chisa thirc sir quyêt 1it, nghiêm tüc nhu: mt so ra duông 
di tp the dic không deo khâu trang, tp trung dông nguai ti nhà rieng, imt so 

djch vii an sang via he cOn m& kinh doanh, mt so cong trInh xãy dirng dan ding 
vn trién khai nhtmg chua dam bão an toàn phông chông djch bnh; mt so caa 
hang không nàm trong danh mic hang hóa thiêt yêu có hc, có nai cOn ma ccra. 

Thtrc hin Cong van so 2015/UBND-VX ngày 06/4/2020 cüa UBND tinh 
Ngh An ye vic tiêp tic triên khai thirc hin nghiêm tic chi thj so 1 6/CT-TTg cüa 
Thu wang ChInh phü. UBND thj xà yêu câu: 

1. PhOng Y tê: Tiêp tic bàn sat các van bàn chi dao  cUa cap trên dê tnrc tiêp 
tham miiii, däc biêt kiêm tra, don dôc, thëo dOi sâu sat vic triên khai chi thj so 

16/CT-TTg ngày 3 1/3/2020 cOa Thu ti.r&ng ChInh phü, Cong van so 1956/UBND-
TH ngày 31/3/2020 cüa UBND tinh Ngh An ye thrc hin cãc bin pháp cap bach 
phOng chông djch bnh COVID-19. 

2. PhOng Ti.x pháp: Rà soát phôi hqp tham muuxa 1 các hành vi vi phm 
hành chInh và mac xa pht trong phOng chông djch dê thông báo cho UBND cac 
phir&ng và trên các phixang tin thng tin d?i  ching tuyen truyên cho nhãn dan và 
các ca quan chac näng biêt, triên khai thrc hin nghiêrn tic. 

3. Cong an thj xã: Tang cuOng chi dao,  don doe cong an các phirang phOi 
hcrp vOi chInh quyën dja phirang tuân tra, kiêm soát và xü 1' các hành vi vi phrn 
hành chInh trong phOng chông djch theo quv djnh. 

4. Ban Chi huy Quân sir thj xã: Tiêp tyc triên khai thçrc hin nhiêmtüc, 
dung quy dnh tai  các diem cách ly tp trung; chuân bj các diêu kin can thiêt dê 
cap Giãy chimg nhn và thông báo ye dja phi.rcmg cüa các cong dan hêt thai hn 
each ly tp trung theo quy djnh. 
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Th,rc hin cong tác tiêu dc khCr trüng ti các khu each ly tp trung dâ hoàn 
thành dort 1, chuân bi day di các diu kin cn thiêt dê tiêp tVc  don cong dan ye 

each ly (nêu co). 

5. Các phông, ban, ngành cap thi: Tiêp tic triên khai thirc hin nghiêm tic 
Chi thj so 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 cüa Thu tu&ng Chinh phü, Cong van so 

1956/UBND-TH ngày 31/3/2020 cüa UBND tinh Ngh An, Cong van sO 
345/UBND-VP ngày 01/4/2020 cOa IJBND thl xâ; sap xêp, bô trI can b, cOng 
nhãn viên tnrc, lam vic hçp 1, khoa hçc dam bão xtr 1 cong vic hiu qua, dung 
tiên d. 

6. ?ê nghj UBMTTQ và các to chirc doàn the: Yêu câu can b, hi viên 
gucrng mâu thc hin vic cách ly xä hôi, tránh t11 tp dOng ngi.rYi, deo khãu trang 
theo quy djnh...; thrc hin tot cuc vn dng chung tay, gop sirc phOng chông Va 

day ku djch bnh COVID-19; giárn sat xâ hi vic thirc hin Chi th so 16/CT-TTg 
ngày 31/3/2020 cüa Thu tithng ChInh phü ye thirc hin các bin pháp cap bach 
phOng chông djch bnh COVID-19 trên da bàn thl xã. 

7. Trung tam Y tê: Tiêp ti1c giám sat, phát hin các ca bnh; to chi.rc xet 

nhim kjp thi theo quy djnh; chuãn bj san sang cor sâ, vt chat, trang thiêt b y tê 
dê xt1r 1 cap c1ru kjp thai bnh nhân. 

8. UBND các phu0ng: Tiêp tic triên khai thirc hin nghiêm tc Chi thj sO 
1 6/CT-TTg ngày 31/3/2020 cua Thc wang ChInh phü ye thçrc hin các bin pháp 
cap bach phông chông djch bnh COVID-19, Cong van sO 345/UBND-VP ngây 
0 1/4/2020 cüa UBND thj xã tai  dja bàn quãn 1', yêu cãu kiêm tra xCr I nghiêm các 
tru&ig hcp vi pham; phôi hccp cht chë, nãm chäc so lucmg cong dan sau khi hoân 
thành vic cách ly tr& ye dja phuong dé tiêp tic theo dOi sirc khOe nhcrng ngày tiêp 
theo dung quy dlnh. 

- UBND phirang Nghi HOa chi dao  thçrc hin tOt các bin pháp quän 1 vâ 
cac diêu kin ti khu virc cãch ly thj xã; kjp thai tham miru dê cap Giãy chirng nhn 
và thông báo ye dla phuong cüa các cOng dan hét thai han  each ly tp trung và thirc 
hin cOng tac tiêu dc khü trCing tai  các khu each ly t.p trung dã hoàn thành dt 1. 

Nhn duqc cong van nay yêu câu Thu tnrâng các phOng, ban, ngành, don vi 
cap thj lien quan, UBND các phuang phOi hap, tO chüc thçrc hin nghiêm tüc các 
ni dung trên (cac doàn kiêm tra thj xãchi dao  và kiêm tra thträng xuyên a co sa, 

nghiêm khãc phê bInh nhQng don vj, to chirc, cá nhãn trién khai thyc hin không 
dung quy djnh)./. 
Nol nhn: TM. UY BAN NHAN 

- Nhir trén; KT. CI[(J TCH 

- UBND tinh, BCD tinh; P110 C}IU T!CH 
- TT Thj i'iy — TTHDND th xã; 
- CT, cãc PCT UBND thi xâ; 
- Liru VT,YT. 

Nguyen Thj Dung 
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