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V/v triên khai thirc hiên các van
ban ch do cUa Thu tuOng CP; BO
Y té và thisc hiên khai báo y tê.

Czra Lô, ngày U

tháng 5 nãm 2021

KInh gui:
- Truàng các phông, ban, nganh, dQn vj cap thj;
- Chü tjch UBND các phung.
Hin nay, tInh hInh djch bnh COVID-19 din bin ngày càng rat phtrc tap,
so lucng các ca nhim trong cong dng dã tang trong nhU'ng ngãy qua trén mt s
dja phuo'ng cüa cã nuOc. Cong dan trên dja bàn thj xâ tt'r các tinh, thành trên Ca
nuc di du ljch, nghi duO'ng, v quê, lam vic sau k' nghi l 30/4 và 01/5 khá
dông.
D tAng cu?ng cong tác phông chng, djch COVID-19. UBND thj xä yeu
cu Trix&ng các phông, ban, ngành, dcm vj cp thj; Chü tjch UBND các phtrng triên
khai thirc hin m5t s ni dung sau dày:
1. Thirc hin nghiêm tue ni dung ti Cong din s 570/CD-TTg ngày
02/5/2021 cüa Thu tuó'ng ChInh phü; Cong din s 583/CD-BYT ngày 02/5/2021
cüa B Y t v vic thrc hin nghiêm cAc bin pháp phOng, cMng djch COVJD-19.
2. Tm dung vic t chirc các l h)i, l dOn b&ng xp hng di tIch, hn ch tO
chtrc các hot dng vAn hóa, th thao tp trung dong ngthi; v.n dng ngui dan hn
ch t chüc các hoat dng, sir kin vui choi, giài trI, tic cuói, sir kin An ung dOng
nguii, vic tang ... tai dja phxng.
3. Ti cac dim dOn khAch phiic vii tham quan, t.ràng nirn các di tIch, phãi
dam bão các bin pháp phOng, chng djch theo hutng dn cüa ngành y t. Tiêp tic
tuyên truyn, huO'ng dn phOng cMng djch COVID-19 cho nhân dan và du khách;
thirc hin nghiêm tüc Thông dip "5K" cüa B Y th. nhAt là vic deo khu trang bat
buc tai các dim tham quan.
4. Tang cu6ng quãn 1 ngui trâ lai thj xA sau RS' nghi 1:
- UBND các phng yêu cu tht cá ngui dan khi quay trâ v thj xA sau kS'
nghi l 30/4 và 01/5 phãi khai báo y th t?i Tram Y t phung nai 1uu trü.
- Nhung tru'?mg cO biu hin s&, ho, kho th hoc các biu hin nghi ng
nhim bnh COVID-19 khác c.n dn các cci sô Y th gn nh.t ho.c Tram Y tê phrniing
d ducic huàng dn và xu 1 kjp thai theo quy dnh.
5 . Thñ tnr&ng cac co quan, dcin vj tren dja bàn th xã chju trách thim giAm
sat, don dc, nhc nhâ v vic khai báo y th cüa can b, cong chuc, viên chuc, nguai
lao dng... trirc thuc Co quan, don vj mInh quãn l.

6. UBND các phung chi do tang cuO'ng cong tác giám sat cong dông dé kjp
thii phát hin, xir 1 nghiem các tru?ing hcp khong khai báo, khai báo không trung
thu'c, không thrc hin nghiern cac bin pháp cách ly phOng chng djch theo quy
djnh. Chü tjch UBND các phiRing chju trách nhim v vic khai báo y té cüa ngiRi
dan trën dia bàn.
Nhn duçc cOng van nay, yeu c.0 Tnxng các phOng, ban, ngành, thin vj
cp thj; Chü tjch UBND các phu?ing trin khai thirc hin nghiêm tÜc. > d-,--AT0i n/ian:

- Nhu' trén;
- SO' Y tê;
- Thu'àng trirc Th.ày; HDND TX;
- CT, PCI UBND thi xâ;
- MTIQ IX và các doàn the;
- Luu: VI, Yl.
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