
UBND TI-1 xA CUA LO 
BCB PHONG CHONG 

COVID-19 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
JJc 1p — Tii' do — Hinh phñc 

   

So: /PA-BCD Cira Lô, ngày tháng 8 nàm 2021 

PHU'ONG AN 
A 9 •A V A Bo tn liuc ltrqng chot chin, phong toa, kiem soat phong, chong d!ch 
COV!D-19 trên thi xã Cira Là 

Ngày 17/8/202 1, Trung tam kim soát bnh tt tinh Ngh An (CDC Ngh 
An) thông báo kêt qua xét nghim COVID-19 duang tinh dM vói 02 cong dan 
thj xã Cira Lô. Day là 02 trumg hçip nhim COV!D-19 trong cong ctng du tiên 
tai dja bàn thj xâ. Dê chü dng phông ngra, ngàn chn sir lay lan cüa djch bnh 
trong diu kin thj xã Cira Lô áp ding giãn each xâ hi theo Chi thj s 16/CT-
TTg ngày 31/3/2020 cüa Thu tithng ChInh phü v các bin pháp cp bach phông 
chng dch COVID-19, Ban Chi do phông, chng djch COVID-19 thj xã Cfra 
Là ban hành phuang an ch& chn, phong tôa, chôt chn, kim soát phông, 
chng dch COVID-19 trên toàn dja bàn nhu sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 

1. Huy dng tM da 1irc hxçmg, phuang tin cüa cà h tMng chInh trj thj xã 
Cira Lô tin hành ch& chn ti các ci:ra ngö ralvào dja bàn thj xa dê kim tra, 
thrc hin cong tác phông, chng djch COVID-19 dôi vi ngui, phuo'ng tin. 

2. Chü dng phông ngll'a, xir l kp thii các tInh hung có th xày ra ânh 
hinTing dn cong tác phông chng djch CoVid — 19 cüa Dãng và Nba nithc ta. 

3. Các 1rc luçmg tham gia phài nêu cao tinh than trách nhim, thtrc to 
chüc kS'  1ut, quy djnh v phông chng dch CoVid — 19 cüa B Y tê và các quy 
dnh khác cüa pháp 1ut. 

II. THdI GIAN, DIA DIEM, LIIC LIXNG THAM GIA THçC 
fI!N NHIM VJ 

1. Thai gian: Bat du t'ti 00h00' ngày 19/8/2021. 

2. Dja dim: Tai  04 dim chat trên toàn dja bàn thj xa. 

3. Lirc hrçrng: Tng cong có 64 dng chI, gm: 

- Cong an 114 xd: gm 16 dng chI, trong do: 

- BCH Quân sr tlzj xã: 08 dng chI can b và 16 dan quân t1r v các 
phrnTmg. 

- Dn BPCK Cãng Cü'a Là - Ben Thñy: 08 dng chI. 

- Doàn thanh niên thj xä Cü'a Là: 16 dông chI (mac áo doân). 



III. PHAN CONG NHIM VIJ CAC CHOT CH4N KIEM D!CH 

1. Tiên hành lap 04 ch& trên dja bàn, ciii the: 

1.1. Chat s6 1: Ngã ba du'irng Hang Dfra - Du'&ng 72m: Bô tn le dông 
chI, trong do: 

- Cong an thj xã: 04 dIe, giao 01 d/e lam T truO'ng. 

- BCH QSTX: 02 d/c. 

- Dn BPCK Câng CL-BT: 02 die. 

- Doàn Thanh niên thi xã: 04 dIe. 

- Dan quân tr v: 04 dIe. 

1.2. chat sa 2. Ngö s 7, dithng Hoàng Van Cu' (kliai 2 Nghi Th i tiêp 
giáp Nghi Xuân, Nghi L3c): Bô trI 16 dng chI, trong do: 

- Cong an th xã: 04 d/c, giao 01 dIe lam To tru&ng. 

- BCH QSTX: 02 dIe. 

- Dn BPCK Càng CL-BT: 02 d/e. 

- Doàn Thanh niên thi xã: 04 d/c. 

- Dan quân ti,r v: 04 d/c. 

1.3. Chat s 3: Ngã ba du'irng Phini Nguyen Du - du'ó'ng Cfra Hi: Bô 
trI 16 dng chI, trong dO: 

- Cong an thj xã: 04 dlc, giao 01 dlc lam To tru&ng. 

- BCH QSTX: 02 dIe. 

- Dn BPCK Câng CL-BT: 02 dIe. 

- Doàn Thanh niên thj xã: 04 d/e. 

- Dan quân t1r v: 04 dIe. 

1.4. chat s 4: Ngä ba du'ô'ng yen Song Lam - dithng Cwa H3i: B 0 :rI 16 
dng chI, trong dO: 

- Cong an th xA: 04 dIe, giao 01 dIe lam To trithng. 

- BCH QSTX: 02 d/c. 

- Don BPCK Câng CL-BT: 02 die. 

- Doàn Thanh niên thi xä: 04 dIe. 

-Dânquântirv: 04 d/e. 

2. Nhim vti  chung cüa các cht: Thithng trirc 24/24h dê ch& 
kiêm soát ngu?ñ, phucing tin qua chôt; kiêm tra cOng táe phông ehng de eüa 
các phucing tin và eá nhân trong din duqc ra/vào ch&; kjp thai phát hin, lgän 



chn, hn ch thp nht sir lay nhim, xâm nhp dch COVID-19 vào dja bàn; 
dam bão ANTT tai  chôt, xr 1 nghiêm các trung hçip không chip hành theo 
dung quy djnh cüa pháp lust. 

IV. TO CH15'C THIIC HIN 

1. Các 1irc luqng tham gi a T ch& chn phái chju sir diu hành cüa dng 
chI T trumg. Dng chI T truO'ng tai  các ch& can cü tInh hmnh thirc tin cong 
tác d phân cong 1irc liiçng thirc hin nhim vii ('04 ca/ngày, rnói ca 06 tiêng, bat 
da ti oohoo' hang ngày) và chju trách nhim tmc dng chI Tnring ban chi 
dio phông, chng djch COVID- 19 thj xã v tInh hInh, k& qua hott dng cüa các 
chôt. 

Các 1rc 1ung tham gia chü dng trang bj cong ci h trçY d thirc hin 
nhim vu (gay  cao su, côi, den pin, cong s 8...). 

2. Giao Cong an thj xã Cira Là: 

+ Chü trI, phi hçp vói các phOng, ban, ngành lien quan và UBND các 
phuOng dir tth kinh phi d Phông Tài chInh - K hoch thj xã thârn djnh, trInh 
UBND thj xà duyt chi phiic vu cong tác phong tOa, ch& chn, kim soát phOng, 
chng djch. 

+ Chutn b bin thông báo "CHOT KIEM SOAT DICH B1NII 
COVID-19", nhà bat, bane cm du0ng tai  các chôt. 

+ Chu.n bj biên bàn xir l di vói các tnthng hçp vi phm, chéng di, so 
bàn giao tInh hInh phông chng dch COVID-19 ti diem chôt. 

+ Chun bj d an ('sang, tru'a, to'i) và nithc ung cho 1rc Iuçmg thrc hin 
nhiêm vu các ch&. 

3. Giao Trung tam Y t thj xã chun bj dy dti các trang thit bj y t phc 
vv cOng tác kim djch ti các ch& nhu: B ding ci lay mu xét nghim, nuóc 
sat khun, khu trang y t, áo qun bào h, may do than nhit, may phun khir 
khun, but, t khai y t... 

4. Giao UBND các phuing Nghi Hãi, Nghi HOa chun bj bàn, gh& 0 ion, 
qut ti dim ch& chtn. 

5. Giao Chi nhánh Din hrc Cüa Là b trI ngun din (ba pha thi dé cung 
cap cho container diu hôa ('nëu co)) ti diem chôt chn phiic v1i sinh hoit cüa 
các thành viên To cong tác. 

6. Giao Phông Van hóa & Thông tin thj xã, Trung tam Van hóa th thao 
và truyCn thông thj xâ tang cu'Ong cOng tác tuyên truyen vC chü tn.rcrng chôt chn 
phOng chng djch COVID-19 d nhân dan bitt và thic hitn nghiêm các bin 
pháp phông chng djch theo quy djnh. 



TM. BAN CHI B4.O 
TRUNG BA 

Doãn Tiên Dung 
CHU TICH UBND TH! X 

7. Tt Ca lirc luçmg tham gia ch& chn ti các ch& sê an, tp trung trong 
qua trInh thirc hin nhim vi, không duçc ti.r v dan vj, nhà riêng (dja dié'rn 
an, 6' tp trung do Cong an thj xâ chi frI tharn muii, dê xuá't). 

8. Truang các ban, ngành, dan v lien quan và Chü tjch UBI\D các 
plurô'ng có trách nhim phân công, bô trI dü hxc lugng, phiiang tin và qu in tr1i 
cho hrc lucmg tharn gia thrc hin nghiêm tue nOi  dung phixang an nay. ry ci tInh 
hmnh kjp thô?i báo cáo ye Lânh do UBND th xã (qua Cong an thj xã - d. ng clv 
Thu'Qng tá Vi Van Giang - Truàng óng an tlij xâ Ca Lô, SDT. 0913. 0: 5.098) 
d ducic chi dto.I. 
No'i nhzmn: 
- BCD phOng chônTCOVID-19 tinh 
- Thu'ng trirc Thj Oy (dé b/c); 
- Cong an tinh Ngh An 
- Các ban, ngãnh, doàn the lien quan 
- UBND cac p1uxing ,. (dé t/h); 
- Các die To trirâng J 
- Liru VTUB, CATXj 
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