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CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM
fJEc 1p — Tir do — Hnh phüc
Cia Lô, ngày ,2. —tháng 4 nán'i 2021

V/v trin khai Cong din s
540/CD-TTg; Cong din 54 1/CDTTg ngày 23/4/2021 Va các van
bàn chi do cüa Thu tung CP.
KInh gui:
- Tri.râng các phOng. ban, ngành. don vj trên da bàn thj xã;
- UBND các phu'àng
Thi.rc hin Cong van hOa the s 2465/UBND-BCD ngày 26/04/202 1 cüa
BCD phOng, chông djch COVID-19 tinh Ngh An ye vic triên khai Cong din
so 540/CD-TTg; Cong din 541/CD-TTg ngày 23/4/202 1 và các van bàn chi dao
cüa Thu tung CP. UBND thj xa yêu câu Trrnng các phOng, ban, ngành, dan vj
trên dja bàn thj xä; UBND các phithng khân twang triên khai các ni dung sau:
1. Trtwng các phông, ban, ngành, don v, các to chIrc, doàn the; Chü
tjch UBND các phu*ng:
- Tang cirng cành giác vri nguy ca dch bnh, d cao trách nhim ngui
dirng dâu, thirc hin quyêt 1it, dông b, hiu qua các bin pháp phOng, chong
djch d dê ra vOi phuang châm ' phông ngü'a tIch cixc. phát hin sam. cách ly
nhanh, diêu tn hiu qua, xi1 l' dirt diem, nhanh chóng on djnh tInh hinh".
- Quy& lit chi do, th chirc kim tra, giám sat vic thirc hin nghiêrn các
bin pháp phOng, chong djch: Thrc hin nghiëm yêu câu "5K" cüa B Y té, nhât
là deo khàu trang bat buc ti fbi cong cong, tai các sr kin tp trung dong
ngui, trén các phuang tin giao thông cong cong.. .Hn chê to chuc các sir kin
tLp trung dông ngui khong can thiêt trén dja bàn.
- Thumg xuyên kim tra, don dc thrc hiên các bin pháp phOng, chng
djch trên dja bàn quàn 1, nhât là các ca sâ y tê, tru6ng hQc, co si du ljch, Ca sâ
san xuât, chq, siêu thj, ben Xe. . . xCr 1 nghiem các to chuc, cã nhân vi phtm.
- V vic tip nhn cOng dan Vit Nam i nuc ngoài v nuOc và each ly
y tê trén dja bàn thj xä: Yêu câu các phOng, ban. ngành, dan vj lien quan rà soát
l?i các diêu kin dam bão: Cosâ hi tang khách san, nguon nhân lc y tê, cong
tác an ninh trât tu. . .và các diCu kién can thiêt khác dê UBND thj xa xem xét,
quyêt djnh.
2. Phông Y t, Trung tarn Y t th xã
Cp nhât, rà soát thuO'ng xuyên, hoàn chinh các kjch bàn, phuo'ng an
phOng, chOng dch sn sang dáp irng mci tinh huong djch bnh; Tang cu6ng chi
dao, kiérn tra, giám sat vic báo dam an toàn phOng chOng djch Covid-19 tai các
sij kin, các hoit dng cO tp trung dOng nguOi.
- Khn truang thirc hin hiu qua Nghj quyM s 21/NQ-CP ngày
26/2/2021 cüa ChInh phü, phân bO và to chuc tiêm vãc xin phu hp vi tInh hlnh
diên biên dich, bão dam an toàn, tuyt dOi khong dé vac xin qua han.

- Chü dng tharn muu vic xét nghim trên din r)ng dOi vO'i các trung
hop có biêu hin ho, sot, khó thâ, viêm ththng ho hap và các truô'ng hop khác Co
nguy co lay nhiêm cao trong cong dong.
3. Cong an thi xä, Ban chi huy quân siy th xa
- Tang cung kim tra và phi hqp vOi UBND các phung thung xuyên
rà soát các tmng hqp nhp cãnh trái phép, giám sat các dôi tucyng t11 fluó'C
ngoài vào dja bàn, xü l nghiêm các trung hop vi phm.
- V vic t6 chirc cãch l cong dan Vit Nam rnrc ngoài ye nuO'c,
chuyên gia nuOc ngoài ye cách ly y té trên dja bàn thj xã: Yêu câu CáC don vj
chuanb dày dü nhân hrc và các diêu kin dam bão cOng tác an ninh trt tir. Va
cac diêu kiên can thiêt khác.
Nhn dirge Cong van nay yêu cAu Tru'&ng các phông, ban, ngành, don vj
cap thi, UBND các phung và CáC don vj lien quan khân truong triên khai
nghiêm t1ic, kjp thyi./.
No'! u/ian:

- Nhu trn;
- UBND tinh (b/c);
- BCD PC COVID-19 thj x(b/c);
- Sä Y tê (b/c);
- Thu&ng trirc Thj üy;
- Thu'àng trçrc HDND- UBND thj x;
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