
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
Till XA CIJA LO Dc 1p — Tii' do —  Hnh phüc 

S: tJBND-YT Ci't'a Ló, ngày,/4hang 6 nñin 2021 
V/v trin khai rnt s nhiêrn vu 

cp bach phong chng COVID-19 

KInh Cri: 

- Truó'ng các phOng, ban, ngãnh, dan vj trên dia bàn thj xã; 

- UBND các phuOng; 

- Các khách sin, nhà nghi trên dja bàn thi xã. 

Thuc hin Cong van s 2540/SYT-NVY ngày 25/6/202 1 cüa Sâ Y té Ngh An 
ye viêc rà soát, quãn 1', xét nghim cho ngui dan t11ng dn/tr v tü Chq dAu mi 
(Thànhphó Vinh), Cong van so 1255/SGD&DT-VP ngây 25/6/2021 ye vic to chirc 
k thi tt nghip trung hçc phô thông nãm 2021 dçt 1. trong bi cánh djch bnh 
COVID-19. UBND thi xã yêu câu: 

1. UBND các phu'ông 

a) Khân truang chi djo rà soát, 1p danh sách tht ca các tru&ng hccp dâ buôn 
bán/dên/tth ye tr Chç dâu rnôi (thàn1i phó Vinh,) kê tu ngày 01/6/202 1 den nay: 
chirc diu tra dich t, phân 1oi di tixclng, cách ly, theo dOi sCrc khôe và kiy rnu xét 
nghirn, cii the nhu' sau: 

- Phi hcip vOi Trung tarn Y t th xà t chirc 1y rnu xét nghirn SARS-CoV-
2 dôi vOi tat câ các tru6ng hcip nêu trên. Cong tác rà soát, lay mu xét nghim hoàn 
thành truc 08 già' ngày 26/6/2021. 

- Di vri các truO'ng hcip tth v tà. ngày 05/6/2021 dn nay: To chrc cách ly 
ti nhà, nai Iuu tril cho den khi Co thông báo rnói; 

- Di vói các trithng hcrp cOn 1ui tip tic theo dOi sirc khOe nëu cO biéu hin 
sot, ho, khó thâ hotc cO triu chirng nghi ngi nhirn COVID-19 den ngay ca s& y te 
dé duc each ly. lay mu xét nghim và diu tn kp thi 

b) D vOi các truO'ng hçp tip xc vâi ngu?i trâ ye tCr Chci dâu môi (TP 
Vinh): yêu cu khai báo y t& theo dOi sirc khOe nu cO biu hin sat, ho, khó th 
hoac có triu chirng nghi ngi nhirn COVID-19 dn ngay cci sâ y t dë du'pc each ly. 
lay mu xét nghirn, diu trj kjp thi; 

c) Ban chi d?o  phông chng COVID -19 phixing thành 1p it nhât 03 tO truy 
vet theo hu'Ong dn cüa S6 Y t tti Cong van s6 2468/SYT-NVY; thành 1p các to 
phOng chng COVID-19 c5ng  dng xung dn tfing khi, khu dan cu theo phuang 
chàrn di t1rng ngO, gO tü'ng nhà. (Báo cáo v UBND thj xà Cü'a Là chrn nhât truàc 
12 gingãy 26/6/2021). Thành 1p t phOng chng COVID -19 tii các chc dé tiën 
han kiêrn tra, kiern soát và yeu cu các ho kinh doanh khai báo y t& thirc hin 
nghiern "5K" cUa BO Y t vã các biën phap phOng, chng djch. Kháo sat các khách 
sn trCn dia bàn. lya chçn các dja dim cách ly ttp trung theo quy dlnh  háo cáo ye 
BCD th xà truic 12 giO' ngày 26/6/2021. Báo cáo kt qua trien khai thirc hin và các 
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ni dung lien quan v BCD thj xâ truóc 16 giO 30 hang ngáy qua phOng Y tê thj x 
('email. phangiapO 13(.gniail. corn) 

2. Trung tam Y tê th xä 

- Tham rni.xu Ban chi dio phOng. chng djch thj xã chi dao  t truy v&, tO 
COVID-19 cong dông và các t chirc, doàn th lien quan khân tru'ang rà soát, xác 
minh thông tin, lap danh sách, khai báo y t, diu tra djch t các tru'óng hp tth v ttr 
Chç diu rnôi (TP Vinh): tuyt dôi không chCi, lo là truc mçi din biên cüa djch. 
Trin khai ngay cOng tác lAy rnu xét nghirn và vtn chuyn rnu theo htxong dn 
cüa Trung tarn Y tê bnh tt tinh. (Hoàn thành lay mu tru1c 08 gi ngày 26/6/2021) 

- Phöi hcrp vâi ngành Giáo dçic t chüc xét nghim Realtime RT-PCR virus 
SARS-CoV-2 cho tAt cá thI sinh thuc dM tuç'ng F2 truâc ngày thi 06/7/202). Xem 
xét u'u tiên xët nghim, tiêm vAc xin phOng, chng COVID-19 cho nhU'ng nguôi tham 
gia to chüc thi.(Nêu dü nguOn hrc) 

- Phi hcip vi các dim thi trên dja bàn thj xã to chrc phun khr trüng, khir 
khuân tti các Diem thi. B trI dü co SO thuOc dij phOng, di ngü y të tr1rc t?i  các 
Dim thi d h trç theo dOi sirc khOe cho thI sinh, can b, nhân viên lam nhim vçi 
th i. 

- Báo cáo kt qua thirc hin nhim v1i phOng, chông COVJD-19 v BCD thj xa 
trnóc 16 gi 30 hang ngAy qua phOng Y t (email. phangiapOJ3(igmail.coin) 

3. PhOng Gião dLIc và Dào tto thi xã 

- Chuân bj dÀy dü co sâ vt chAt và các diu kin thiët yu khác lien quan dn 
k' thi (kê Ca Diem thi dir phông và các phOng thi di phOng a rni Diem thi dê sO' 
dung khi can thiêt): Xây dçrng kjch bàn, các phu'ong an dij phOng, dê chO dng triên 
khai khi có tInh huOng bAt thuang xáy ra trong kS'  thi. 

- Phi hçip vó'i PhOng Van hOa- Thông tin và các ban, ngành, don vj lien quan 
ttp trung tuyên truyên, phô biên, quán trit thI dinh, ngithi tharn gia thi nghiêrn tOc 
chAp hành v quy ch thi, v các bin pháp phOng cMng djch bnh COVID-19 cOa 
ngành Y te và các quy djnh khác cOa chInh quyên dja phuong. 

4. PhOng Van boa vã Thông tin th xä 

- Phi hçip vai các phóng, ban, ngành, don vj lien quan tang crO'ng cOng tác 
tuyën truyn cho các di tu'crng lien quan dn các dim thông báo (ChQ' dóu mi 
Thành pM Vinh...) v cOng tác khai báo và thirc hin các bin pháp phOng, chOng 
dich COVID-19; 

- Phi hçip phOng Giáo dc và Dào tao  tp trung tuyén truyën ye chO tru'ong tO 
chüc kS  thi dé tao  sir dOng thuãn, chung tay cOa tat câ nhãn dan trén dja bàn. 

5. D nghj Ban Tuyên giáo Thj fly, Mit trn to quôc và các doàn the xä 
hi thi xä: Tang cuO'ng cong tác tuyen truyn sâu rng trong các tang lOp nhân dan 
nâng cao tinh thAn phOng cMng djch; Neu cao vai trO trách nhirn cOa TO phOng. 
chOng djch COVID-19 cong dng trong vic vtn dng, tuyen truyên, giárn sat, phát 
hiên nhu'ng tru'ng hop cO nguy co cao, ph6i hop tham gia truy vet và các bin pháp 
phOng chOng djch tai  dja bàn dan cu. 

6. Các khách sn, nhà nghi dóng trén da bàn th xä: VOi tinh thAn cMng 
djch nhu' chOng giac, huy dng cá h thOng chInh trj vào cuc và SIJ dóng gop cong 
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süc, h tro cüa các th chrc, Ca nhân, doanh nghip. UBND thj xä Cü'a Là dé ngh các 
khách san, nhã nghi trén dia bàn thj xã dü diu kin cách ly theo quy dnh tçto dieu 
kin dë BCH Quân sir thj xã và UBND các phirng trën dja bàn thj xã trung diving 
mt s khách san, nhà nghi d lam dja diem cách ly tp trung. 

7. Trung tam V t th xã và UBND các phu*ng: Báo cáo kêt qua râ soát ('cac 
trlc&ng hQp trà v tIr Chçi ddu ,ni và ngieài tie'p xic) gcri ye UBND thj xâ qua PhOng 
Y té thj xà, dja chi Email: phangiapOl3(äginail.coiii  truâc 11 gi& 30 ngãy 
26/6/2021 dê UBND thj xà tng hcip báo cáo BCD và S& Y tê./. 

Noi n/ian: 
- Nhu trên; 
- Sâ Y té; 
- TT Thj üy, HDND thi x; 
- C1iu ticli. các PCT UBND thi xã: 
- MTTQ liii x và các doàn the; 
-LuuVT.YT. 

TM.UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU T!CH 

PHO CHU T!CH 

 

floàng Van Ph(ic 
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