
TH! XA CIYA LO 
PC DICH  

S: /UBND-BCD 

V/v t chCrc dua nguài lao thng 
dang liiii tri1 ti tinh Bäc Giang 

trà ye da phu'ang nol thisng trO. 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIIT NAM 
Dc 1p  - Ty' do - Hnh phñc 

C'z'a Ló, ngày tháng 6 nãni 2021 

KInh giri: 

- Truâng các phông, ban, ngành, do'n vj cp thj; 

- Ban Chi dgo Phàng, chng djch COVID-19 các 

phung. 

Thçrc hin Cong van hOa téc s 3919/UBND-VX ngày 16/6/2021 cüa 

UBND tinh ye vic to chü'c thra ngi lao dng dang 1uu trü tgi tinh Bäc Giang 

trx v dja phuong noi thuàng trñ; Ban Chi dgo PhOng cMng djch COVID-19 thj 

xä yéu câu: 

1. PhOng Lao dng - Thucing binh và Xâ hi: La du m6i chü tn, phôi 

hçip Sâ Lao dng — Thuong binh và X hi, Cong an thj xã, Thj di; Trung tam 

Y th thj xä và UBND các phi.ring xây dirng phuong an chi tit, b trI ljch trInh, 

phirong tin don các cong dan thj xã Ci:ra Là dang lu'u trü tti tinh Bäc Giang tth 

ye dia phucing. 

2. Giao Ban chi dgo phOng, chng djch Covid-19 các phu?ng thic hin 

nghiêm t11c các ni dung sau: 

- To chiurc cách ly tgi nhà, ncii !u'u trü ('bat buç5c) It nhAt 14 ngày (k tic 

ngày Co Quyé't djnh hoàn thành cách ly tp trung, rO'i khOi k/in vu'c Phong tOa) 

di vri các tru?iing hçip cOng dan hoàn thành each ly tp trung; Cong nhân tth v 

tiir các khu virc phong tOa tgi tinh Bc Giang. 

- To chü'c 1y mu xét nghim 02 1n dôi vi các trumg hcip nêu trên vào 

ngày thir 01 và ngày thir 13 k tir ngày thçrc hin cách ly tgi nhâ, no'i h.ru trO. 

(Di vài cOc tru'&ng hcrp khác tilp tic thy'c hin theo quy d/nh tai Cong 

vOn 1 772/B CD-S YT ngày 18/5/2021; Cong vOn sd 2014/BC'D-SYT ngOy 

01/6/202 1 vO COng vOn s 2068/BcD-SYT ngày 04/6/2021 cza Ban Chi dqo 

PhOng cháng djch CO VID-19 tinh Nghc An) 

- Cir can b du mi phôi hcrp vOi PhOng Lao dng-TB & XH thj xa d 

don cOng dan và each ly tai nhà, no'i Iuu tri ('bat buôc) theo quy djnh (ho' trI 

niiO,c uang nê'u cdn thiê't). Dam bão các diu kin phOng, chng djch dê tiép 

nhn cong dan tgi dja phucmg. 



TM. BAN CHI DiO 
KT.TRU'ONG BAN 
PHO TRIJO'NG BAN 
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3. Trung tam th thj xã: Huo'ng dn vic thirc hin các bin pháp phOng 

chng djch COVID-19 trong qua trInh di chuyn cüa doàn theo dung quv djnh. 

Lien h Trung tam Kiêm soát bnh tt tinh d thirc hin vic tip nhn, bàn giao 

cOng dan 1y mu xét nghim. 

4. Cong an thj xã: B trI 01 can b tham gia doàn don cong dan tr& v dja 

phuang (nlu cdn thilt). 

5. PhOng Y t: Hung dn UBND các phung ban hành Quyt djnh cách 

ly di vOi các tru'mg hcip cOng dan tth v tü' tinh Bc Giang theo hi.rOng dn cüa 

Ban chi dao  phông, chng Covid-19 tinh. 

Nhtn duçc Cong van nay yêu cu các phông, ban, ngành, dan vj cap thj; 

Ban Chi do Phàng, chng djch COVID;19 các phu?ng chi dio triën khai thçrc 

hin nghiêrn các ni dung trên./. 

1Vo'i iiIiiii: 
- Nhu trên; 
- BCD P.0 Covid-19 tinh (b/C); 
- TT Thi üy. IT HDND; 
- Chü tjCh, CáC Phó CT UBND thi xâ; 
- Luii: VT, YTA 

Hoang Van Phüc 
PHO CHU TICH UBND TH! XA 
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