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Till XA CIYA LO 

SO: /UBND-YT 
V/v trin khai thirc hin Thông 

bão kët 1utn cüa Chü tjch UBND 
tinh Ngh An 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p -  Tr do - hnh phiIc 

Cica Lô, ngày tháng 6 nàm 2021 

Kjnh g11i: 

- Truàng các phOng, ban, ngành, dcm vi thj xà; 

- UBND các phuO'ng. 

Thrc hin Thông báo s 317/TB-UBND ngày 08/6/2021 cüa BCD phOng 

chng djch Covid-19 tinh v Két 1umn cüa dng chI Nguyn Drc Trung - Phó BI thlf 

Tinh üy - Chü tich UBND tinh - Trung Ban chi dio phàng, chng djch Covid-19 

tinh Ngh An ti buèi lam vic vO'i mt s thành viên BCD phOng, chng djch 

Covid-19. UBND thi xâ yêu cAu: 

1. Phông Y t, Trung tam Y t: Chi dao các cci sO' khám, chta bënh trên dja 

bàn thirc hin nghiêm các quy djnh phOng, chng djch Covid-19 tui don vj; Thrc 

hin khãm sang icc, phân 1ung va kim tra y t bnh nhân, ngu'O'i nhà bnh nhân ra 

vao. 

2. Phông Giáo dçic và Bào to: Chi dto các Tnthng THPT to chO'c cho hc 

sinh On tp chuAn bi cho k' thi THPT näm 2021 bang hInh thü'c trirc tuyn, chun bj 

phuong an t chO'c kS'  thi THPT näm 2021 chu dáo, hiu qua diing quy djnh trong 

cOng tác phOng, chng djch Covid-19. 

3. Ban chi huy Quân sr thi xã 

- ChO tn, phi hp Trung tam y th thj xâ và các phOng, ban, ngành lien quan 

rà soát cüng CO càc co' sO' y të tp trung (h thô'ng camera, nhà ye sinh, h thông 

diçn nii'o'c...) trên dja bàn, dam báo kim soát lay nhim trong khu cách ly, xay 

drng kê hoich mO' rng cáC co sO' cách ly tp trung trén dja bàn, sn sang trin khai 

khi CO yêu CâU. 

- Chü trI, phi hç'p PhOng Y t& PhOng Tài chInh- K hotch và Trung tam Y th 
triên khai thirc hin ni dung tti Cong van s 3686/UBND-TH ngày 08/6/202 1 cOa 

UBND tinh Ngh An (phô to cOng vOn gz'ri kern,). 

4. UBND các phu'ô'ng 

- Yêu câu CC Co sO' kinh doanh, hang hóa duçYC phép hoit dng nhung phài 

dam bâo thirc hin dy dO' các bin pháp phOng, chng dch Covid-19 theo dung quy 

dinh. 

- Chi d?o  cáC 1IJC hrcng Ch1.rc näng tang cuO'ng kim tra, giám sat, yêu câu 

dóng cü'a. dirng hoat dông và xi'r i nghiêm Chu CáC co sO' kinh doanh, lhách hang 

không tuân thO' cac quy djnh phOng, chng djch theo dung quy djnh pháp luit. 



- Rà soát cüng c cac co' sâ y t tp trung ('he thong camera, nhà ye s/nh, he 

tho'ng men nu'ó'c...) trên dia bàn, dam bão kim soát lay nhim trong khu cách ly, 

xây dijng k hoach ma rng các co' s cách ly tp trung trén dja bàn, sn sang trin 

khai khi có yêu ciu. 

Nhn duçic cOng van yêu cu TruO'ng các phOng, ban, ngành, do'n vj thj xa, Chñ 

tjch UBND các phung nghiëm tüc trin khai thixc hin./*>Z 

No'i nlzã,i: 
- Nhu' trën; 
- S Y tê; 
- TT Thi üy, TT HDND; 
- ChU tjch, cãc Phá CT UBND thj xã; 
- Luu: VT,  YTç 
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nhn dan tinh Ngh An 
ThOi gian kS': 08/06/202! 14:43:58 +07:00 

UY BAN NHAN DAN CQNG I.IOA XA [-IQI CFIU NGIIIA VIT NAM 
TINIL NGIi AN Doe Ip  - Ty do - Hnh L)11UC 

So: 3 /UBND-TI-I Ngh An, ngây O tháng 6  nàm 2021 

V/v kho sat, 1p dt h thong camera 
tiám sat tii các Co sä each ly  tp trung 

Kinh gri: 

-S&Ytê; 

- S& Thông tin vã Truyên thông; 

- Tâi chInh; 

- Cong an tinh; 

- B Chi huy Quân sr tinh; 

- UBND các huyn, thành phô, thj xã; 

- Viettel Chi nhánh Ngh An. 

Thirc hin chi do ci1a Ban chi do Quc gia phàng chng djch Covid-19 

tii các van ban: Cong din so 597/CD-BCD ngây 05/5/202 1 ye vic thirc hin 

nghiêm cOc quy dnh v cách ly t.p trung và quán 1" sau khi kêt thiic each ly tp 
trung phàng chng djch Covid-I9; Cong van s 4403/C V-BCD ngày 30/5/2021 
ye vic triên khai lap dt h thng camera giám sat ti các Ca th cách ly tp 
trung, TJBND tinh giao: 

1. Bôi vol cic co so' cách ly tp trung do tinh quin 1': Giao So t 
COng an tinh, B Chi huy quân sr tinh: 

- Chi d?o  các ca sO each ly tp trung thuc thtm quyên quãn 1" can ctr: 
dé xuãt ciia SO Thông tin vâ Truyên thông ti Cong van so 623/STTTT-BCVT 
ngày 07/6/2021; Báo cáo so 26/BC-NAN ngáy 02/6/2021 cüa Viettel Ngh An 
ye kCt qua khâo sat dánh giá hin trng, dO xuât lap dtt h thông camera giám 
sat ti các Ca sO each ly tp trung d danE giá nhu câu, tInE toán khOi 11r9ng, lap 
dr toán phi hap, darn baa tiOt kim, hiu qua. 

- TOng hap kinh phI thirc hin ttir các dan vj thuc thOrn quyên quãn 1)' 
gri vO SO Tài chInh tong hçrp, tharn rnu'u trInh cap có thârn quyOn phO duyt 
tru'ó'c ngay 10/6/2021. 

2. Di vol các CO so' each ly thp trung do cp huyn quãn 1: Giao 
UBND các huyn, thành phO, thi xâ phôi hgp vói Viettel Ngh An triOn kkiai 
thrc hin theo diing quy djnh. 

3. Giao SO Thông tin va Truyn thông chü trI, phi hap SO Y t& B Chi 
huy Quãn str tinh, Cong an tinh, \ 71e'itel Ngh An vã các dan vi lien quan triên 
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khai thirc hiên, bão dam kêt nôi ye hai dâu rnôi gôni Trung tarn diêu hành (0 th 
thông minh tinh Ngh An (JOC) djt tai UBND tinh Va két nôi ye diem quin I 
ttp trung do Trung uong quãn 1. 

4. D nghj Viettel Chi nhánh Ngh An can ci'r kê ho?ch lap dtt duc co 
quan Co thârn quyên phê duyt to chi.rc thirc hin báo darn tiên d, an toàn. 

5. Giao S& Tãi chInli tham rni.ru ngun kinh phI thirc hin vic lap dit h 

thông camera giárn sat ti các ca s cách 1)' tp trung trInh UBND tinh xem xét, 
quyCt dinh. 

6. Vic quán l", sir dung h thng camera giárn sat ti CáC co SG CaCh ly y 
té t.p trung thrc hin theo HuOng dn gtri kern Cong van sO 44031CV-BCD cua 
Ban chi dio Quôc gia phàng chong djch Covid-19. 

YCu CâU các S, ngành, doii vj lien quan nCu trén và UBND CaC huyn, 
thành phô, thj xã thirc hiên vic 1p d.t h thông camera giám Sat ti cac C( SO 
cách ly tap trung và kêt nôi t.p trung các camera giárn sat truóc ngày 
12/6/2021. 

(Gii kern bánplió to cac COng van và tài lieu lien quan,)./.% 

rr0.1 ,,/z/l,z: 
- Nh ir trën; 
- Ban clii dao QG PC dich Covid-19; 
- Ban Clii dao PC dich Covid-I9 tinh; 
- Cliii tich UBND tinh (dé b/c); 
- PCT CN UBND tinh; 
- CVI, PVP (Ti!) UBND tinh; 
- U.ru: VT, TI-I (N.J-I) 
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