
UBND THJ XA ClirA LO 
BCD PHONG CHONG 

COVID-19 

CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
Dc 1p — Tr do — Hanh phüc 

   

So: /PA-BCD Ca Lô, ngày tháng 6 nàm 2021 

PHIJO'NG AN 
B trI hrc Imyng chôt chn phông, chông djch COVID-19 tii Cti Cfra Hi, 

phu'à'ng Nghi Hal, thj xã Cua Là, tinh Ngh An 

Can cr Quyt djnh s 1192/QD-BCD và Quyt djnh s 1193 ngày 
08/6/2021 cüa Ban Chi do phông chng COVID-19 thj xã Ciira Lô ye vic 
thành 1p  Tiu Ban chi do và T cong tác kim djch COVID-19 ti Câu Ci.ra 
Hôi, phung Nghi Hãi, thj xã Cira Là, tinh Ngh An. Ban chi dto phông, chng 
djch COVID-19 ban hành phuGng an b trI lirc hxcing cht chn phông, chng 
dich COVID-19 tai Cu Cra Hôi nhu' sau: 

I. MuC  DICH, YEU CAU 

1. Huy dng 1irc 1ucng, phu'ang tin tin hành chôt chjn ti phIa Bãc Cu 
Ci.ra Hi thuc dja bàn phu'ing Nghi Hãi dé kiêm tra, thirc hin cong tác phOng, 
chng djch COVID-19 di vói nguO'i, phucing tin lu'u thông trên cu gira hai 
tinh Ngh An và Ha Tinh. 

2. Chü dng phông ngra, xir 1 kjp thè'i các tInh hung có th xáy ra ánh 
huing dn cong tác phông chng djch CoVid — 19 cüa Dàng và Nhà nuc ta. 

3. Các hrc li.rçing tham gia phài nêu cao tinh thn trách nhiêm, thñ'c t 
chi.rc k' luât, quy djnh v phOng chng dich CoVid — 19 cüa Bô Y t. 

II. THOI GIAN, DIA DIEM, LV'C  LUNG THAM GIA NHIEM vu 
CHOT CHJN PHONG CHONG D!CH 

1. Thô'i gian: Bat dâu tir oohoo' ngày 08/6/2021. 

2. Dja dirn: PhIa Bàc Cu Ciira Hôi, phurng Nghi Hãi, thi xà Ciira Là. 

3. Lu'c lu'Q'ng: Các dun vi can ciii theo Quyêt djnh s 1193/QD-BCD ngày 
08/6/202 1 cfia Ban Chi do phông chng COVID-19 thj xã dê bô trI 1irc lu'p'ng 
thithng trirc 24/24h ti dim ch&. 

III. PHAN CONG NHIIM VJ CHOT CHiN KIEM DICH 

1. Lirc Iucing tham gia cong tác drc chia 1am 04 ca/ngày, cii the nhu sau: 



TT A T LVC LUNG 
TO CONG TAC 

CA 1 Tr 00h00 den 06h00 

- 02 Cong an 
-01Ytê 
- 01 Quân su' 
-01 Biên phông 
-01 DQTV hoäc BVDP 

CA 2 Tir 06h00 den 12h00 

- 02 Cong an 
-OlYte 
- 01 Quân su 
-01 Biên phông 
-01 DQTVhoäcBVDP 

CA 3 Tir 12h00 den 18h00 

- 02 Cong an 
-01Ytê 
-01 Quân su 
-01 Biên phông 
-01 DQTV hoàc BVJDP 

CA 4 Tr 18h00 den 24h00 

- 02 Cong an 
-01Ytê 
-01 Quân su 
-01 BiênphOng 
-01 DQTV hoãc BVD° 

2e To cOng tác có nhim vii chOt chn, kiêrn tra các 1oi phuo'ng tin 1'u 
thOng qua cu Cü'a Hi, trong do: 

- Dôi vi xe taxi, xe chá khách du ljch, xe h9'p dOng chà khách tiir Ha 
Tinh di sang Ngh An thI tuyn truyn, hu'ng dn cho h9 quay trà 1ii dja bàn 
tinh.Hà Tinh. 

- Di vi các xe Ca nhân, xe chO' hang hóa t'i Ha TTnh sang Cira LO thI 
tin hành do than nhit, khai báo y tê và lam các thu tVc  phông chOng djch thco 
hung dn cüa B Y t. 

IV. TO CHI1'C THIC HIN 

1. Giao dông chI Cong an trong các ca trirc cüa To cong tác lam Ca 
trung, chju trách nhirn kirn tra, dOn dc thrc hin nEirn vii cüa các thành 
viên trong T; tp hçp tInh hInh, thung xuyén báo cáo v dng chI TruOng 
Tiêu Ban Chi dio vào 07h00' hang ngày. 

Các 1irc 1u'cng tham gia TO cOng tác phãi chju sir diu hành cüa dng chI 
TO tru&ng. 

2. Giao Cong an thj xã chuân bj bane, biên bàn xü l (dó'i vó'i các tru'&ng 
hcrp viphgm, chng dói), so bàn giao tInh hinh phOng chông djch COVID-19 ti 
dim chat. 



3. Giao Ban Chi huy Quân sir thj xã chun b nhà bat, giu'mg xp b tn 
tti dim ch& chn phiic vii sinh hot cho thành viên cüa T cong tác. 

4. Giao Trung tam Y t thj xà chun bj các diing cii y t (máy do than 
nhiêt, nzthc khili khuân, kliáu trang y tê...), t khai y t. Dng thai nghiên ciru 
trin khai khai báo din tu b&ng QR code ti dim ch&. 

5. Giao UBND phuà'ng Nghi Hài chun bj bin thông báo "dOT 
KIEM SOAT D!CH  BINH COVID-19", bàn, ghê, ô 1ón, qut, nrnfc ung cho 
iyc 1ixpng tham gia ti diem chôt chn. Dông thai 1p t trmnh kinh phi trInh Ban 
Chi do phông chông COVID- 19 thj xã phê duyt. 

6. Giao Chi nhánh Din 1irc Ci:ra Lô b trI ngun din ti dim ch& chn 
phiic v11 sinh hott cña các thành viên T cong tác. 

7. Giao Phông Van hóa & Thông tin thj xã, Trung tam Van hóa th thao 
và truyn thông thj xã tang cuèng cong tác tuyên truyên ye chü tri.ro'ng cht chn 
phông cMng djch COVID-1 9 dê nhân dan bit và thçrc hin nghiêm các bin 
pháp phông chng djch theo quy djnh. 

8. Triiàng các ban, ngành lien quan và Chü tjch UBND phumg Nghi Hái 
có trách nhim phân công, b tn dü 1irc luqng và quán trit cho 1?c  lugng tham 
gia thirc hin nghiêm tüc ni dung phucmg an nay. M9i tInh hInh kjp thñ báo 
cáo ye dông chi Vi Van Giang - TruO'ng Cong an thj xã Cüa Lô - Trithng fiu 
Ban chi dao kiêm djch COVID-19, SDT: 0913.055.098 dê du'prc chi dio.I. 

(dê b/c); 

} (d 

No'i n/ian: 
- BCD phong chong COVID-I9 tinh 
- Thu'àng trirc Tlii iiy 
- Cong an tinh Ngh An 
- Tiêu BCD 
- Phàng VHTT thj xä 
- Chi nhánh Diên krc Cra Là 
- Trung tarn VH, TT & TT thj xa 
- Luu VTUB, CATX. 

TM. BAN CHI D&o 
TRU'ONG BA 

Doãn Tiên Dung 
CHU TICH UBND THI XA 
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