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Cta Lô, ngàytháng 02 närn 2021 

KInh g1ri: 

- S Ngoi vi Ngh An; 
- Thu trithng các phông, ban,ngành dan vj cap thj có lien quan 
- UBND phng Nghi Thu; 
- Cong ty TNHH gia cong giãy Trn DInh. 

Thirc hiên cong van s 476/UBND-VX ngày 26/W/2021 và Cong van 
sO 477/UBND-VX ngày26/01/2021 cüa UBND tinh Ngh An v vic dé nghj 
giãi quyêt nhp cânh và cap thj thçrc dôi vii chuyên gia niic ngoãi lam 'ic tti 
tinh Ngh An. Dê thixc hin vic each ly chuyên gia ngtthi nithc ngoài theo diing 
quy djnh. Thi gian dir kiên nhp cánh vào ngày 23/02/2021, ti Khách skin Lc 
Anh2. UBND thj xä Cira Là yêu câu Thu trung các phàng, ban ngành dan 
vj cap Thj có lien quan, UBND phurng Nghi Thu và Cong ty TNHH gia cOng 
giãy Trân DInh thrc hin mt so ni dung sau: 

1. Phông Y tê: To chirc kiêm tra, giárn sat vic chap hãnh các quy djnh darn 
báo phông chOng djch cüa chuyên gia ngLrôi nric ngoãi. 

2. Cong an thj xã: Tham muu UBND thj xä xây dirng kê hoch dua, don, tO 
chirc each ly cho các chuyên gia ngui nixc ngoài; Triên khai lçrc li.xçrng darn báo 
an ninh trât tir. 

3. Trung tarn tê thj xã: 
- Bô trI nhân viên y té tharn gia darn bâo cOng tác y tê ti co so cách ly ttp 

trung cho chuyên gia theo hirOng dn ti Quyêt djnh so 878/QD-BYT ngày 
12/3/2020 ye vic ban hânh" Hixóng dn cách ly y tê ti ca sO each ly tp trung 
phOng chOng djch Covid-19"; Quyêt djnh so 1246/QD-BYT ngây 20/3/2020 cüa 
Bô Y tê ban hánh" HirOng dan tm thOi each ly y tê tp trung ti khãch sn trong 
phông, chông djch Covid-19 do ngLrOi ti,r nguyen cách ly chi trã". 

- Thirc hin phun boa chat tiêu dc khu' trung ( tru'O'c, trong vâ sau khi don 
chuyên gia) ti Co SO' cách ly tp trung và các khu virc lien quan theo quy djnh. 

- Phôi hçip vOi Trung tam kiêm soát bnh tt tinh vã các don vj lien quan 
triên khai lay mu xét nghim Covid-19 cho chuyên gia cách ly tp trung theo 
dung quy djnh ti COng van so 1905/CV-BCD ngày 06/4/2020 cüa Ban chi do 
QuOc gia phOng chông COVID-19 (lay rnâu 02 lân:Lãn thtr nhât thirc hin khi 
cách ly, lan thiLr 2 thijc hintruOc khi hêt hn cách ly). 

g.Dê nghj COng ty TNT-IH gia cOng giay Trân Dmnh: 
- Triên khai hiu qua phirang an du'a don, cách ly chuyên gia nu'óc ngoâi sau 

khi dâ hoàn thin trên co so gop ' cüa các ban, ngành cap trên. 



- Thiing xuyên phi hpp và trao dôi vOi UBND thj xã, Trung tarn Y tê, 
Cong an th xã, UBND phiing Nghi Thu vacác ngành, dan vj lien quan dê thixc 
hin dam bao day dü theo quy djnhphông chOng djch COVID-19. 

i UBND phtrO'ng Nghi Thu: 
- Chi dng phôi hgp vâi các phông, ban, ngành, dan vi lien quan triCn khai 

các bin pháp cách ly cho chuyên gia ngu'O'i mxO'c ngoái; 
- TO chrc kiêrn tra, giám sat vic chap hãnh các quy djnh dam bao .phông 

chOng djch cüa chuyên gia ngtrOi nuic ngoài Cong ty TNHH gia cOng giay Iran 
DInh. 

Nhãn duGc cOng van nay yêu câu Tnthng các phOng, ban, ngánh, dan v cap 
thj; Chü tjch UBND phi.rè'ng nghiêrn t1ic triên khai thirc hin 

No'i ii/zâii: 

- Nhu trën 

- UBND tinh. BCD tinli; 
-SóYtê  (',ic) 
- TT Thi Oy — TTHDND thj xã; 

- CT, các PCT UBND thj xâ 
- LLIU  VTYT.,4f 
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