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THÔNG BAO
Kêt lun cüa dông chI Doãn Tiên Dflng — Chü t1ch UBND thi xä, Trirong
Ban clii dio phông, chông djch COVID — 19 thl xã Cira Lô tti buôi lam vic
vó'i các don v lien quan và BCJ) phông, chông djch COVID — 19 thj xã
Ngày 17/6/2021, dông chI Doãn lien Dung — Chü tjch UBND thj xà, Tru'ng
Ban chi dio phông, chông dch COVID — 19 thj xa chñ trI bui lam viêc vi
Thu&ng trirc Ban chi dao, các don vi lien quan và thânli viên BCD phông, chng
djch COVID — 19 thj xã dê nghe báo cáo tinh hInh và triên khai các bin pháp cp
bach phông, chông djch COVID — 19 trên dja bàn thj xà trong tInh hInh mdi.
Tham dr buôi lam vic có các dông chI PCT. HDND, PCT.UBND; Chü tich
UBMTTQ thi xã, lãnh do các phông, don vj lien quan và Ban chi dio phông,
chông djch C OVID — 19 thj xà.
Sau khi nghe dông chI Trung phông Y tê thj xã báo cáo nhanh tInh hInh
cong tác triên khai ñ'ng phó, phông chông djch trên dja bàn thj xä thà gian qua và
triên khai rnt so nhim v giái pháp, dê xuât thñ gian tói; kiên phát biêu cña
các thành viên di.r h9p. DOng chI Doãn Tiên Dung — Chü tjch UBND thj xã,
Truông Ban chi do phOng, chông djch COVID — 19 thj xã, kêt lun:
Tnró'c tInh hInh diên biên hêt src phirc tap cüa dich COVID — 19 trên dia bàn
th xã và mt so dja phu'ong trong tinh; dê dam báo vic ngãn chãn, phát hin va xr
l kip thô các tru'ng hçip có nguy co cao lay nhiêrn trong cong dông, than toe truy
vt, khoanh ving, xét nghim và khOng ché djch trong thi gian nhanh nhât.
I. Yêu câu các phông, co quan, don vj; UBND các phu'ô'ng; các thành
viên BCD phông, chông djch thj xã
1. Barn sat các van bàn huóng din, chi do cüa Trung uong, cüa tinh, thj xa
d trin khai thirc hiên, dc bit là Thông báo kêt lun sO 332/TB-BCD ngày
16/6/2021 cüa dOng chI Nguyen Diirc Trung — Chü tjch UBND tinh, Tru'O'ng Ban
chi do phOng, chng djch COVID — 19 cüa tinh dê thirc hin nghiêm tñc, quyêt
1it và hiu qua.
2. Các doàn kiêrn tra c1a thj xa tang cithng kiêm tra vie triên khai thirc hin
i co s; närn chãc tInh hInh, kjp thii chi dao và báo cáo nhüng khó khàn, cOng
viêc cp bach v Ban chi dao thi xã dê xü' l.
3. Chü dng triên khai thirc hin phông, chOng djch COVID — 19 trên dia
bàn, don vi, theo phuong an dã duçc xây drng tii thj xã den co so'; gãn trách
nhim vó'i ngu'o'i dirng du (nêu Thi tru6'ng các cci quan, 1o'n vi, Chi tich UBND
các phu'àng icr là, bf dç5ng, thiêu kiên quyét, trách nhim trong cong tOc phOng,
chO'ng cljch phái ch/u trách nhim tru'àc Chi tjch UBND thj xà và chju x i vi
phçtm theo quy d/nh).
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4. Yêu câu can b, dãng viên và nhân dan tr giác khai báo y tê din tiir và tti
Ca s& y tê, cãi dt BLUEZONE; nghiêm tiiic thirc hin 5k nai cong sO' vâ sinh
hot cOng cong. Yêu câu 100% Co quan, don vj b trI nuc rra tay sat khun,
khuyên khIch phun khü trüng, test nhanh sang l9c.. .trong can b CCVC — LD.
2. Giao trách nhiêm cu the
2.1. Plwng VHvà TT
- Xây dirng kê hoch tuyên truyên cii the ye each thtirc phOng, chng djch,
nâng cao trách nhim cüa các tO chrc, cá nhân tir giác khai báo y t; chi dao
Trung tam VHTT vá TT; Dài truyn thanh co sO' tang thO'i luçng tuyên truyn.
- Phát huy tác dung cüa h thông truyên thanh khi trong cOng tác tuyên
truyên phông, chOng djch COVID — 19 dn tn nguO'i dan.
- Thu?rng xuyên kiêm tra, xiir 1 nghiêm tat cá các djch vi, các hott dng Du
ljch, Van hóa, The thao khOng chap hành chü trucmg cüa thj xã trong cOng tác
phông, chông dch.
2.2. Phbng Ytê
- Chü trI xay dirng phixong an irng phó djch C OVID — 19 trong tInh hlnh
mO'i. Báo cáo nhanh két qua thirc hin hang ngày ye Ban chi dto thj xã (triró'c
16h30 hang ngày). Tru'O'ng hçip cap thiêt trirc tiêp báo cáo Chü tjch UBND thi xã
dé kip thO'i chi dto, xr 1.
- TOng h9'p nhrng khó khän, vuO'ng mac và tham muu, dê xut các giái pháp
triên khai thuc hiên.
2.3. Trung tam V tê thj xii
- ThuO'ng ti-irc 24/24 dê phOng, chOng djch. BO trI can b triên khai lay mu
xét nghim tat cá các dôi tung theo quy dnh kjp thO'i.
- PhOi hçp phông Y tê xây drng phuang an trng phó djch COVID — 19 trong
tInh hInh môi. Báo cáo nhanh ket qua thirc hintheo chtrc nàng, nhirn vii du'p'c
giao v lãnh do UBNID thj xã (qua phông Y tê 16h30 hang ngày); truO'ng hop
cp thiêt báo cáo trirc tiêp dông chI Chü tjch UBND thj xä de chi dao, xir l.
- Lam vic vO'i Trung tam djch té tinh sO'm cOng bô kêt qua xét nghim các
tru'O'ng hop dã lay mu.
- Cap nht day dü danh sách các trumg hcip lay va nghi nhiêrn; dix báo duçic
tInh hInh lay nhim trong cng dOng dê tham muu phucmg an phi hop.
- Chii trI ph6i hop vO'i các don vj chirc näng, thânh vien BCD th xa, cac
phu'O'ng truy vt than tOc các truO'ng hop tiêp xiic, nghi lay nhiêrn dê chi do cách ly
ding quy djnh. Theo dOi sat sao các tru'O'ng hop Fl, F2, F3 dê có phu'ong an xO l.
2.4. Cong an thjxii
- Tang cuO'ng cOng tác kiem tra, xir l nghiem mpi hành yj vi phm trong
cOng tác phOng, chng djch COVID — 19. Dac bit la tuân tra, xi.r l2 khOng d
tInh trng lgi diing trong cOng tác phông, chOng djch bnh dê chOng phá, xuyên
tac, triic igi.
- R soát, hoàn chinh h thông camera giám sat cüa don yj lap dat, cüa các
phuO'ng; kim tra va chi do Khách sn Thai BInh Duong lap dat h thông
camera dê quán l, theo döi các truO'ng hop dang cách ly ti Khách san.
- Tang cu'O'ng phi hop ngành Y te de truy yet, dieu tra djch te dOi vó'i các
truO'ng hop Fl, F2, F3.
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2.5. BCH Quân su' thi xâ
- Tham muu, dê xuât bô trI các Ca s& cách ly thj xã phii hap v9i diu kin
thuc tê.
- Tang cithng lirc lacing và phôi hap các dan vj chrc nAng kim tra, kim
soát, quán l tot các k}iu vrc cách ly tü thj xä den co so'; pMi hgp lirc lacing
Cong an dam bào cOng tác ANTT, ANQP trén dja bàn.
2.6. UBND cdcphu'ing
- Khân truung thành 1p các tO phông, chông djch COVID — 19 ti các khu
dan cu (tO COVID cong dOng) dé triên khai nhim vii l'rng phó, quàn 1 di, dn và
tiêp tê các trtthng hçip each ly ti nba (hoàn thành triwc 8h ngày 18/6/2021).
-Triên khai quyêt lit truy vet các dôi tu'çrng là Fl, F2, F3, t chirc each ly
các dOi tu'çmg kp tho'i, ding quy djnh; giám sat chat ch các di tung cách ly
tp trung, cách ly ti nhâ, dông thO'i xir 1 nghiêm các truo'ng hçip vi pham.
- Chü dng trong cOng tác triên khai i.rng phó, quãn l chat chë cac truo'ng
hap di, den trên dja bàn.
- Dê xuât bô trI mt so khách sin trên dja bàn thj xà lam diem cách ly tap
trung khi dién biên djch pho'c tap.
- Thic hin nghiêm tñc báo cáo nhanh tInh hInh djeh bnh trên dja bàn; cong tác
chi dao, triên khai, khó khãn, vuo'ng mac ye phông Y tê vào lüc 16h30 hang ngày de
tong hap, nhung tInh huông khân cap, dt xuât phái báo cáo ngay dê xir 1.
2.7. Dê nghj MTTQ và các doàn the
- Tuyên truyên, vn dng hi viên, doàn viên chap hành nghiêm cOng tác
phông, chOng djch trên dja bàn.
- Tiêp tijc triên khai vn dng chung tay phông, chông djch COVID - 19
2.8. Phàng TN và MT: Tiên hành kiêm tra và tharn rnau UBND thj xä dé
xuât tinh và Thành phô Vinh triên khai các bin pháp thu gom rae thai y tê tti
diem cách ly Khách sn Thai BInh Du'ang; triên khai các phuong an dam báo v
sinh môi truo'ng tti các khu cách ly tp trung trên dja bàn thi xã.
2.9. Phbng TC — KH: u tiên bô trI nguOn kinh phi day dü dào báo trien
khai 1rng phó phông, chOng djch.
2.10. UBND phu'&ng Nghi Thu: Thành 1p them to dé giárn sat mi hot
dng tti khu cách ly Khách smn Thai BInh Daang; thu'Ong xuyen báo cáo ye
Thu'o'ng trrc BCD thj xä de kjp tho'i chi dio.
III. Ye CC kiên nghj
1. Van d kiêm soát nhân dan và du khách tam biên:
- Giao UBND phuo'ng vn dng nhân dan h?n che tham gia mpi hoat dông
cOng cong, nhât là tam bien.
- COng an thj xã phOi hap Quân sr, LLDQTV các phixo'ng tang cuo'ng kiêm
tra, kim soat các tri.ro'ng hap ngoài thj xã ye dja bàn.
2. Vê h trçi 1ixc lacing truy ye và dam bào an ninh khu virc each ly và giám
sat các truo'ng hap each ly.
Giao UBND cac phu'o'ng chü dng bô tn 1irc lung theo phuong châm 4 ti
ch die thirc hin nhim vi và phi hap thj xâ hO trçi khi can thiêt.
3. Vê h trçi kinh phi phông, chOng djch bnh
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-, Giao phông Y té chü trI phi hqp phông TC —KH 1p di.r trii kinh phi dam
bâo tot rnci hott dng phic vii cOng tác phông, chOng djch trInh UBND thj xã
phê duyt.
- Các phumg, doTi vj chü dng bô trI nguOn dr phông dê triên khai thixc
hin, dc bit là chi trà chê d cho các lirc luçing tham gia phông chông djch theo
quy djnh, UBND thj xã sê can dOi ngân sách ho trc.
Trên day là kêt lun cüa dOng chI Don Tiên Dung — TruO'ng Ban chi dto
phông, chông djch COVID — 19 thj xã Cira Lô tai buOi lam vic vói các don vj
lien quan và BCD phông, chOng djch COVID — 19 thj xã. Van phông HDNDUBND thi xã Thông báo Van phông UBND tinh, TI Thj üy - HDND thj xä, lãnh
do UBND thj xã dê chi do; các phông, ban, don vi thi xã, UBND các phu'ng
triên khai thuc hiên./.
Noi nhân:
- VP UBND tinh (b/c);
- TT Thi üy, TTHDND tlii xã (b/c);
- BTV Thi üy;
- Chü tich, các PCT. HDND tlii xã;
- Các PCT. UBND thi xä;
- UBMTTQ vâ các doàn the thi xã;
- Các phông, ban, don vj thj xã;
- UBND các phuàng;
- Luu: VT.
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