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KInh gi.ri: 

- Trung các phông, ban, nganh, dan vj trén dja bàn thj x 

- UBND các phung 

Thirc hin Thông báo s 423/TB-BCD ngày 29/7/2021 Thông báo kt 
1un cüa dông chI Nguyen Dirc Trung - Phó BI thu Tinh Uy, Chñ tjch UBND 
tinh, Truâng BCD ph6ng, chông djch tinh Ngh An tai  buôi lam vic triên khai 
cong tác phOng. chông djch Covid-19 trên dja bàn tinh ngãy 28/7/2021. 

UBND thj xà yêu c.u: 

Truo'ng các phOng, ban, ngành, dan vi, các tO chi.irc doàn th Chü tjch 
UBND các phuo'ng can ctr chi:rc nang, nhim vi,i duçic giao triên khai thirc hin 
nghiern các ni dung chi do cüa dông chI Nguyen Dirc Tping - Phó BI thu Tinh 
üy. Chü tjch UBND tinh tti Thông báo gCri kèm./>,-jb 

No'! n/iOn: 
- Nhu' trén; 
- SO Y t; 
-TTThj uy, HDNDthjx; 
- CT, cac PCT LJBND thj xã; 
- MTTQ thi xA và các doãn the; 
- Lru VT, YT. 



tJy ban nhãn dan tinh Ngh An 
Thai gian ks': 29/07/202! 17:07:37 +07:0() 

I HND TIM-I NG1I1 AN CONG HO1 XA HO! CHU NGUIA '1ET NAM 
13D PHONG CHONG Dôc 1p - Tiy do - Hnh phtic 

COVID - 19 

S64023 /TB-BCD :Vgh An, ngay tliáng 7 nãm 2021 

THONG BAO 
Kêt Iumn clia dông chI Nguyn Dtic Trung - I'hó 131 thEr huh ii'v, 

Chü tich UBND tinh, Trtr&ng Ban chi do phông, chông (11ch COVID-I9 
tin Ii Ngh An ti huôi lam vic triên khai cong tác phông chông dich 

CO Vi D-19 trên dja ban tinh ngày 28/7/2021 

Ngày 28"7i2021, dông chi Nguyn Dtc Trung - Phó Bi thu Tinh üv, Chu 
ch UBND tinh, I'n.rong Ban Chi do phông chông dlch  COVID-19 tinh Ngh 

;\n chii tn buôi lam viêc vói các dng chI Thtthng trirc Ban Chi d?o  dé nghe va 
cho kin ye cong tác phong chOng dch COVID-19 trCn dja btn tinh Nghë An 
và triCn khai mt so nhim vy cap bach phông, chOng djch trong tinh hinh mi 
cong tác don cOng dan Ngh An bj ánh hu&ng do djch COVID-I9 tir thãnh ph 
HO ('hi Minh Va các tinh, thành phô phia Narn trä ye dja phuung no'i cu trCi. 

Tham dir buOi lam vic Co dông chi Bii DInh Long - Phó Chü tjch UBND 
tnh. các dng chI ThLrOng trirc vâ thânh viCn Ban chi d?o  phOng chng dich 
COVID- 19 cap tinh Ngh An. dai diên Lãnh dao các S, ban, ngành lien quan. 

Sau khi nghe dOng chi DLro'ng DInh Chinh - Giárn dOc Sâ Y té, Phd Tmdyig 
Ban chi do báo cao cOng thc triCn khai phông chOng djch COVID-19 trCn dia bàn 
linh trong thô'i gian qua, rnç)t sO giñi pháp, nhim y chd yêu trong thdi gian tói: 
dOng chi Doàn 1-lOng Vu - Giám dOc S Lao dng - Thtrang binh và X hi báo 
cao tInh hInh ti-i11 khai Kê hoach so 396/KH-UBND ngày 20/7/202 1 c'.ia UBND 
tinh ye vic don cong dan Ngh An bj ãnh huOiig do djch COVID-1 9 0 thânh ph 
HO ChI Minh và cac tinh phia Narn tr v da phuong; Y kiên phát biCu cua các 
thành viCn dy h9p. dOng chI Nguyn Drc Trung - Phd BI thu Tinh dy, Chi tich 
LJBND tinh, TruOng Ban chi do phOng, chOng djch COVID-19 tinh kêt luãn: 

1. Cong tñc phông, chông dch Covid trên dla  ban tinh 

1.1. Dánh giã cao Cap üy, chInh quyên các huyn, thành phO. th xã dã chi 
Llao quyêt 1it, khãn trrng các bin phãp nhäm truy vet than tOc, khoanh vung, 
\et nghim \a khOng chê djch COVID-19. Tuy nhiên, tRrOc din biên phrc tp 
cüa dch COVID-19 trCn phm vi cã nuc, dé giâm thiCu các nguy co cOn tiCm 
n, dtni bào cuc song hInh thu6ng, trong thai gian tYi yCu câu cãc So, ban 

nãnh; UBND các huyn, thành phô, thl x tiCp tyc triCn khai thc hin quyet 

iit. dong b. ddng tr9ng tam, trçng diem. kiCn trI dinh hird'ng, chiCn 1uo 



phong. chOng dich cüa ChInh phii. huóng dan ci1a BCD Quôe gia phng chOng 

dich COVTD-19. Bô Y t vâ Ban Chi dao phông chông djch COVID-I9 cap 

tinh. Dâng thôi khân trrcrng trin khai môt sO nhirn v cci the sau: 

a) DC tránh i.Inh tr1ng cha quan, chiing xuOng trong tinh than chOng dich cIn 

dCn thiôu kiêm soát, giám sat các nguy co lay nhi'm trCn dja ban, yeLl eau ac cap 

uv. chinh quyêri can có bin pháp chAn chinh nhãm gir vrngthânh qua chôn dich: 

cin thuông xuyCn cIp nhit tlnh hinh, dánh giá nguy Ca dC diCu chinh kjch hin 

chOng dich phili hop, kjp thôi theo phuang châm "4 tii chô", chi dng, tich cue. 

mon san sang cho mpi tInh huông djch bnh cao hon. NgLrOi dimg dâu cp LI\ 

phii chu trãch nhirn toàn diii ye cong tác phOng chOng dch trCn dja bàn. 

khOng dë xáy ra djch do ngui t1.r da phucYng khác trO' ye. 

b) Giao Cong an tinh chi do lcrc  Iucing cOng an da phiong ph hop 

chit chC vi chInh quyên, các to chrc doàn the CUflg cap. phát huy Vai irO chL. 

lii t]'ong TO COVI D- 1 9 cng dOng dê "di t'irng ngO, gO tirng nhà. rá trng dO 

luong nhãrn quán 1 chit di biên dng cüa dan cu trCn dja bàn. 

DOi vol Ia lien ngãnh do COng an chiLi trI nhãm kiêm soát nirô \ 

phuang tin tiLt viLing djch. vüng each Iv xã hi, giãn c.ách xi hi tro vt dia 

phuong: Giao Cong an tinh dánh giá 1?i  tInh hiu qua, xãy dirng quy ch diCu 

hành, phOi hcp dãii bão kiêm tra, kiêm soát tot ngui va phuccng tiên tai các 

ehOt cira ngO ra vào ciLia tinh, không dê tInh tring phLrong tin chO cOng dan trO 

vC iir vOng dch ma khOng dugc kiCm soát. 

c) DOi vi cOng tác thông tin, tuyCn truyCn: yêu câu các cap, chinh quyén 

tip tuc dày mnh cOng tác truyên thông mt cach diung xuCn, liCu tue duói 

nhiiu hInh thiLrc nhärn nâng cao ' thiLrc ciLia ngrô'i dan theo phuang chàm "rni 

nguôi dan là nit chiên s9", tto phong trão toàn dan tham gia phông, chOng dich 

C()V1D-]9, thiCt thLrc üng h các chiLi truung, chinh sãch, bin pháp ciLia chirih 

quyCii trong phOng chOng djch nhm bào v ban than, gia dInh và cong dig: 

DOng thai cO bin pháp xO 1' nh&ng truông h9p vi phmi quy djnh chOng dich. 

d) Giao S& Y tê: 

- Chü tn phOi hap vOi các s, ngành, da phuang khân trLrang hoàn thiCn 

kC hoach to chiLrc chiên djch tiCrn chiLing vãe xin, t.p huân art toâri tiêjn chdn. 

cuy tninh tiCm chüng dC darn baa tiCm an toàn, tham rnuu UBND tinh ban hãnh 

UC thrc hiên kjp thO'i theo Kê hoch tiêm chüng ciLia B Y tê. Dé tránh nuv ccy 
lay nhiCm tai cac diem tiêm chOng, KC hoich yCu cãu có scr tham gia cüacác 
cap. cac nânh. dãc hiêt là lçrc luqng cOng an. quân scr. doàn viCn thanh niCu... 

vol sLr phan cOng. phãn nhiêm nO rang. ci the; sap xêp. lya chon diLu1 các di 
tuang tiCm chiLing theo quy djnh ciLia Chmnh phO. 



n 

- Xãy dçrng ké hoach rnua sm ti-ang thit b. hoa chat, vt tu y të darn bào 

dng cliêu kiên hãu can. phôn ho dé phông, chông djch theo tinh than chi 

dao cüa Chinh phu tai Nghi quvt s 78/NQ-CP. Ngh quyét so 79/NQ-CP vii 
COi van sO 6O/BYT-KH-Tc cua BO Y té. 

e) Doi voi huven Qunh Luu là diêni djch phát sinh mói. phrc top. Yeu 

cau các cap. ngãnh chi do triën khai quvét 1it cac giai pháp. tap  trung truv vet, 
phth hiii sOm các FO, tO chrc cach ly, phong tOa dung hu&ng cln d tinh lay 
nhiCrn chéo. 

1.2, DOi v các kiCn nghi, dC xuãt 

a) Thông nht vói d xut cOa ngânh y tC h tr kinh phi cách hi, xCi. 

nuhim (rnin phi) cho ngr dan thuôc dién ho nghCo, cn nghèo tr 2 trO v tur 

càc Wa phuung clang thuc hRn cách lv y t, each lv xâ hOi theo 'Chi thj 16/CT-

I Fg cüa ChInh ph' thuc din phai áp diing bin phàp cách ly tp trung. 

b) Thông nhãt d xuAt cOa COng an tinh, giao Si Giao thông vn tãi phi 

hop dat bin ban ché tOe dO tarn thOi trCn Quc 10 1 A tai  dja diem ngay sau 
COng chào cOa tinh Ngh An (hung tir Thanh HOa vào Ngh An) dC rhãn 

lung kiCm soát phOng djch hiêu qua, an toân. 

c) Giao SO Y tê: 

- Co van bàn hung dn cy the dOi tupng vã kinh phi thyc hin kh tin 

hành kiy niu xCt nghim COVJD-19 cho nguô'i vào dja bàn Ngh An tai càc 

(:hot kiêrn soàt. 

- Chii tn, phOi hpp vi các sO, ngành lien quan khãn tarang triCn khai 

phuccng an Bnh vin dã chiCn sO 2. 

2. Ké hoach dOn cOng dan Ngh An hl  ành htrOng do djch COVID-19 0 

tliinh phO 1-10 ChI Minh vã cãc tinh phIa Nani trO' ye da phuong 

a) Dánh giá cao sir chO thng càa cac SO, ngành trong trién khai K hoach, 

nãm bat so luçing ngIJOi có nguvn vpng trO ye quC vã dy kiCn phuing an chi 

t I t. 

b) Thông nhãl chO truong don cOng dan Ngh An hi ành hudng do dich 

Lovid- 19 0 thành phO No ChI MinE và các tinh phIa Nam trO ye dia phung thành 

nbiCu dçit, trong dO xây dçrng phuoig an dOn dt 1 trên các nguyen tc sau: 

- Thirc hin nghiêrn tüc chi do cOa ChInh phO, ThO tuOng ChInh phO, 

Bn Chi do QuOc gia phOng, chng dch COVID-19 dOi v0i cite vüng, Wa 

huong ap dçing Chi thj I 6/CT-FIg ngày 3 1 3202() cOa Thu tuOng ChInh phut 

viêc thuc hin cite bin pháp cAp bitch phông, chông djch COVII)-lc. XâV 

drng phuang an dór. chi tiêt, phiti chuân b k luOng dê darn bão tO churc dan 
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chu dáo. tuyt dOi an toãn cho ngLthi dan, cho cng dông dja phrang, ph hop 

ii tnh hInh thxc tê vã nãng lrc cãch ly cüa tinh. 

- So 1u9ng don dcit I dy kin: khoáng 1000 cOng dan. 

Nhóm 1: uu tiên ngui gift. tré em. phy nO,  mang thai, nuôi con oho, ngui 

cO hnh him nghèo, ngu'i khuyêt tat... (dy kiãn 609 ngu'ôi). 

Nhóm thr 2: Các dOi tuon tu tOc kinh phI (tiên ye may bay, Th 0 trong 

khu cich ly. xOt nghini. 

- .PhLrong tin: Su dyng may bay. 

- Phicmg an cách ly: Tp trung ti các khu each ly do tinh quãn 1. 

- Thô'i gian don dy kiên: yêu câu só'm nhãt cO the, \'ao khoãng diu thán 

:2021. 

Tinh së h tro' toàn bô tiên ye may bay, an ô, chi phi xCt nghim cho 

nhOng ngu'Oi thuc Nhóm 1 tr các nguôn xâ 1i hóa nhu Qu phông, chOng djch 

CO\'ID-19 tinh: ctóng gop. tãi trçY cOa các doanh nghup. 

c. Giao SO Lao dng Thu'ang binh v?i Xa hpi chu ti'i, phoi hçip \'Oi Cac So'. 

nginh. dja phuong lien quan: 

- Khân trLrong hoàn thin phrcing an chi tiCi. dOn cOng dan dp't 1. tham 

inu'u UI3ND tinh ban hành dC triCn khai thtrc hin, 

- Phôi hcp vO'i 1-Ii doanh nghip tinh Ngh Tinh t?i  thành phô I-là ChI 

Minh Va các dja phang ncci thu0ng tri rã soát. xác nhn danli sách cong dan cO 

nuyên yang tro' v; thông báo cu the các yêu câu và chi phi dê ngri dan nrn 

rô thông tin; phi hcrp vi các dan vj cung cp djch viii (dch vy bay, dich 'u 

cich 1...) dC to chrc cho ngui dan Ii.ra ch9n. dãng k và hoàn thâith các tmt 
Ole. 

d) Giao S Giao thông vn tãi chO tn. phOi hgp vOi S Lao dông — 
Thrang binh Va Xã hi thông báo vi Sâ Giao thông vn tãi thânh p1i Ho ('hi 

.\linh ye phu'ang an to chtrc don cOng dan (v sO krng ngui, thô'i giaii. phi.rong 

titn. each thO'c tO chirc don); tharn muu UBND tinh có van ban gui Bô 0 () 

thông yin tái và lam vic vi các hang hang không ye chO tri.rom m cac 

chuvn bay tIirong rni (thu phi trpng gói: ye may bay, an nghi, xét ng ini) cho 

cac cOng dan cO nhu câu vâ to chrc tniên khai darn bão hiêu qua v yéu cau 
phong, cing dich COVID- 1 9. 

e) Giao So Du ljch cOng bô danh sách khách sn cung cap djch u cách ly 
có thu phi (0 thãnh ph Vinh, thi x COa Lô), thi.rc hin giárn sat g i và ch.t 
li.rong djch vu; ci.r lãnh dao SO tharn gia vào TO cOng tác dOn cong dàr Nghê An 

b anh hr0ng do djch COVID-19 t& thành phO HO ChI Minh và cac t m tlarth 
l)ho phia Narn trO ye dia piiuung fbi cLr tr ca tinh. 



g) Giao Sâ Y tê chü trI, phOi hap vri cãc dan vj lien quan darn bào cong 

tác v tC tti các kiu each lv tp trung theo quy dnh dap irng yeU Ciu phOng. 

chOng djch COVID-19. 

Ii) Giao B Chi huy Quãn sir tinh chu tn phOi h9p vi cãc sO, ngãnh, dan 

lien quan xãy dtrng các phuang an each ly dir phOng tInh trng bing djch trCn 

dia bàn tinh và khi cO chi dao caa 1'hL tuomz Chinh phu ye vic dOn COng dan tx 

nuc ngoâi tr ye. 

i) Giao So Thông tin và Truyên thông phôi hpp cht che VOi Só Lao dng 

- Thuang binh và Xâ hi tiep tiic thông ké, phâri nhóm nguii dan Ngh An hj 

anti Iiurng do djch Covid- 19 0.  thành ph H ChI Minh và các tinh phIa Narn cO 

nguvcn v9ng Ira ye dja phuang; cp nhât dy dO kp thO'i thông tin cy the ye 

cOng tác tO chOc, các yCu cãu Va chi phI dê ngtrO'i dan nãm. 

k) Dôi vói dê xuit tip nhn cong dan cOa hun Nghi Lc: cho phCp 

LBND huytn Nghi J)c ducxc to chrc don cOng dan trO' \'ê nCu darn bâo phuong 

i.13n và dia dirn each ly tap trung dáp rng yCu cãu chOng dch COVID- I 9. 

TrCn dày là kCt 1utn cOa dOng chi Nguyen Drc Trung - PhO Bi thu Tinh 

Ov, ChO tich UBND tinh, Truong Ban Chi dio phong chOng djch COVID-I9 

tinh Ngh An t@i  buOi lam vic. Ban Chi do phOng, chOng djch COVID- 19 tinh 

thông báo dC CáC co quan, don vj, dja phuang tniCn kkiai thyc hin hiu quà
,

/ 

•\Oi 1111(11?: 

- Thràn. truc Tinh uy; 

- ChÜ tjch UBND tinh; 
cñc PCF tJBND tinh: 

CVP cc PVP UBND tinh; 
- Cãc SO. ngànli. (loan tht cap tinh CO lien 
L]Llan. 

- UBND các Iuivn, thành phô, thi xã; 
- Cãc thãnh viCn BCD cap tinh; 
- Luu: VT, KGVX (IP. P) 

TL. TRUONG BAN 
EN 

CHANH"W~-ffONG UBND TINH 
DIng Thanh Tüng 
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