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tuOng ChInh phU và Cong van so 
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CONG HOA XA HO! CHTJ NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tr do — Hnh phñc 

Ct'ta Lô, ngày tháng 8 nàrn 2021 

KInh g1ri: 

- TruOng các phOng, ban, ngành, dan vj trên dja bàn thj x; 

- UBND các phungb 

Thirc hin Cong van s 5649/UBND-VX ngãy 09/8/202 1 cüa UBND tinh 

Ngh An v vic trin k.hai thirc hin Cong din s 1 068/CD-TTg cüa Thu tuóng 

ChInh Phü; Cong van s 3547/BCD-YT ngãy 10/8/2021 cüa S Y t Ngh An 

v vic áp diing các bin pháp phOng chng djch di vOi nguii v tü khu vijc cO 

djch COVID-19. 

UBND thj xa yêu cu: 

Truing các phOng, ban, ngãnh, dan vj cp thj; Chü tjch UBND các 

phurng can cir chirc näng, nhim vii duçc giao trin khai thrc hin các ni dung 

chi dio cüa Thu tung ChInh phü tti Cong din so 1068/CD-TTg ngày 05/8/202 1 

và cüa BCD phông cMng djch tinh Ngh Atai Cong van s 3547/BCD-YT 

ngày 10/8/202 1 ('phó to gi4 kèm,./ 

Njri n/ian: 
- Nhu trên; 

- Sä Y t; 

- TT Thi Uy, HOND thi xa; 
- CT, cac PCT UBND thi xa; 
- MTTQ thi xa va các doàn the; 
- Luu VT, YT. - 

Hoing Van Phitc 



(o quan phãt hanh: Van phOng Chinh pftu 

THU TI1NG CHNH PIHLU CONG HOA X HOI CHU NGHIA \'iET NAM 
Doe 1p - Ttr do - Hanh phue 

S: -1D /CD-TTg Ha ngày 05tháng 8 nãm 2021 

CONG DIN 
tang  clrèng thiic hiên cãc bin phãp phong, chng dlch  C()VID-19 

THU TUONG CHINH PHU diên: 

- Chfi tch TiTy ban nhàn dan các tinh, thnh ph tr1rc thuc Trung u'ong; 

- Các Bô tru'&ng, Thi tru&ng cd quan ngang Bi, co quan thuic Chinh phi. 

Trong thi gian qua, các dia phuong dâ tp hung thrc hin cOng tác phông, 

chOng dich COVID-19; môt s6 tinh, thânh ph dã th'rc hin giãn each theo Chi 

thj sO 16 c1a Thu tLró'ng ChInh phü và dâ dt rnt sâ k't qua ban dâu tIch cixc. 

Tuynhiên, viêc t chirc thuc hiên có nai, có lüc van can chtra nghiêm, chxa 

quyêt 1it, hiu qua chua cao. Dc.h bênh van dang diên biên phirc tap Va có the 

kéo dài, de doa dn src khOc, tInh rnang nguài dan, gay tác &ng ion den phát 
triên kinh tC - xa hOi. 

Thii turng Chinh phü yêu cu Chü tjch Uy ban nhãn dan tnh, thànii phô tnxc 
thuc Trung uang, các bô, nganh tang cumg và giám sat chat ch vic thirc hin cac 

bin pháp phàng, chng dich theo chi dao  cüa ChInh phü, Thi tithng ChInh phü v 

tiCp tçic tp trung cl-il do, thirc hién quyt Iiët han, hiu qua hon mt s bin pháp 
sau: 

1 V ngãn chn ãy nhim: Các dja phrang dang thrc hin giãn each xâ 
hi theo Chi th 16 thI phãi thuc hin nghiêrn, thuc chat, hiu qua, chäc chán, 
chat chë hon viêc gian each theo nguyen t.c ngu1i each ly vó nguài, gia dlnh 
each ly vói gia dinh, kiên quyt êu câu ngli dan "ai 6 dâu thI do" dC thyc 

hin triêt d viêc giãn cách, cách ly thco quy dnh. TriCn khai ngay, than toe \C 
xét nghim tai  các khu vrc phong tOa, có nguy co rat cao, nguy co cao, ngui 

có nguy co lay nhim cao, các truà'ng hop có biOu hin ho, sOt trong cng dOng 

dê kjp th6i phát hiên và phân loai, dua các truông hop nhim COVID-19 (FO) 
vào các Ca s thu dung, diu tn hoãc hu&ng dn diu trj phu hop vd'i tInh trng 
bnh và diu kin cOa dja phuong; to chi.rc tOt vic diêu phôi, lay mâu, trá Ret 

qua xét nghirn nhanh nht, tin 1i nhât. 

2. ye diOu tn, giàm tOi da các trtrmg hop tr vong: Chuân bi các phuong an 
cao nhât CO thO cho diêu tn. bâo dam day dü oxy, may thô, giung cap cru, các 
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di•êu kin can thiêt khác trong thii gian sóm nhât; hoàn thành, dua vào si.r dui 

ahanh nhãt các CG s thu dung, diêu tn then mô hInh tbáp nhieu tang ca B Y 

té; to c1mirc tt viic quàn 1, diu phi các nguôn 1rc dê kp th?ii tiêp n.hn, diêu trj 

nguài nhim COVID-9 nhm giàrn t' lê din hiii n.ng han tat ca các tân, 

trong do dãc biêt luu ' phân bi& nhQng nguài bj nhim chua cO tricu chi.'rng vái 
nhCrng nguyi cO triu chirng (bOnh nhân) dê t chirc quãn 1, theo döi Va trg gi1p 

y tê phii hp'p, giârn tS'  1 ngtrO chua có triéu cht'rng din biên thàrth có triu 

chimg; chü dng nhân 1irc, co sO' vat. chat và trang thiët b y té, kê cá buy dng 

nguôn 1iic y tê cia các ngành và tu nban. 

3. Vê tiém vãc xin: Day nhanh tc d tiêm vãc xin; to chrc nhiêu diem tiCm 
cô dinh và lu'u (lông, tao thuân lo vâ bào dam an toàn, hiu qua cho ngui duçi 
tiCm; tiênl ngay cho lxc iuçmg tê. nguO'i lam ithim vi tuyën dãu, ngui cao tuO, 

nguO'i Co bnh 1 nën và thir tu uu tiCn theo huO'ng dn côa B Y té. Chuân bj d 

th he thông kho bào quàn vc xin. Trên Ca sO' huOng dan ca B Y té, ChÜ 

U' ban nhãn dan tinh, thânh ph quyt (mb di tu9ng duçc ru tiCn tiêni phü hç 

VOl tIn.h hnh thirc tin Va yêu cãu phOng, chông dch trCn dja bàn. 

4. Tang cu'Ong huy dng sir tharn gia cüa cã h thng chInh trt,  nhät là hC 

thông chInh 'irj 0' CO' sO', (lông thd'i kCu goi mi nguO'i dan chia sé, thông cam nhQ'ng 

kl-iO k.hän, phO'c tap trong phOng, chng djch, tIch CIIC huO'ng rng, tham gia phOng, 

chng djch vi sirc khOe c1a chInh mInh, vi cong (lông và vl sr phát trin cüa dñt 

nuó'c; tiêp tiic huy ding mci nguôn lixc hcip pháp cüa xã hi cho phOng, chôn 

dich bnh. 

Day manh và phát buy vai trO kiêm tra, giám sat cüa b thông chInh tr ca s.' 

trong thuc hiên các hiên pháp phông, chông djch, nht Ia ti trng to dan phO, khu 

dan cu... Dc5ng viCn, kheri thu&ng kp thai nhQ'ng to chirc, cá nhân lam tOt Va n.hà 
rng cac mô hInh, cách lam tht, hiu qua trong phOng, chOng djch. Nhc nhO', ph 

birth, kiOrn (hOrn, xCr 1 nghiêm các truàng hçp vi phrn theo quy djnh. 

5. B Y tê tiêp tic râ soát, hoàn thin các quy djnh và huO'ng dan ye djnh 

m1rc kinh t - k' thuât trong xét nghiêm, trên ca sO' dO Chü tch Uy ban nhãn clan 
tinh, thành ph trii'c thuc Trung u'o'ng quyt djnh giá_dthàng, giao nhiCm vu chci 
ca quan, t chrc, don vi thuc hin vic xt nghim; huy dng, (iOu phôi nhãn !r 

y tO cho các dia phuang phii hp'p vO'i yCu cau phàng, chông dch. 

6. Các (ha  phuang thrc hin gian cách xã hi phãi dc bit quan tarn chi dc 
quyt Iit, hitu qua ban nia vic bão darn luu thOng, cung O'ng luang th\rc, thrc 
phârn, nhu y&u phârn thit \'u; &rcic si dung các nguèn Iirc, k cà ngân sách dj: 
phu'ong dO cung cap rnin phi luong thirc, thirc phrn thiOt yu nht cho nguài dan 
gap kho khän, báo dam khOng d bat k" ai bi thiu an, thiu m.c; (lông thai (lap 



rng nhu cu chãm soc y t, src khôe cho nhân clan ô moi 1ic, mi flc khi cn 

thit và tuyêt dái bào dam an ninh, an toàn, trt tr xã hi trên da bàn. 

7. Các dla  phuang tip tuc thành lap, kiên toàn trung tarn chi buy phOng, 

chông dich cp tinh, cap huyên, cap xä, bào darn to chc chi dao  diêu hành tp 

trung, thông nât, thông suOt, kjp thOi, hiu qua. 

8. Các bô, ngành, dia phuang theo chrc nãng, nhiêrn vu, thârn quyn thrc hin 

Rip thOi, dIy dü các chInh sách h tr dôi vó doanh nghip Va nguOi dan ma ChInh 

phü dã ban hành. Bô Tài chInh chü trI, phi hap vi các bô, co quan lien quan khdn 
tnrang nghiCn ciru, trinh cp cO thrn quyn các chInh sách mien, giàrn thuC và cáo 

bin pháp ki-iác nh&rn h tro doanh nghiêp, ngu'O dan chu tác dng cüa dch 
COVID- 19. 

9. 13 Giao thông vn tâi chi tn, phi hap vOl cáo dja phuang, cáo ca quati 
lien quan triên khai phuang an huy dng lrc lucing vn tãi chuyên ding cüa nEân 

dan và doarth nghip dam báo các diêu kin v phOng chng djch và y tC, kCt nôi 

vi TOng dài cia Trung tarn cp cru 115 Va Trung tarn hO trq ngii dan cüa cáo 

dla phuang tham gia chuyên ch bnh nhân den Cáo ca s y t rnt each kp thai 

trong tmOg hap cn thiCt. i 

JV0j u/ian: 
- Nhtr trén; 
- Ban Bi thLr Trung irong Dãng; 
- ThU tuong, các Phó Thu tuóng CP; 
- Ban TuyUn giáo TW; Ban Dan v.n TW; 
- Van phàng Tong Bi thir; 

'SIt..
, 

 TI-lU TUONG 

C 

/1 
- Van phOng Trung uo11g Dáng;

\ c':;)  , 

- VP ChU tjch Niróc; VP QuOc hi; '\ 
- Uy baa Van hóa, Giáo diic cOa QH; 
- Uv ban Xa hôi cüa OH: 

\:' 

- UBTW Mt tr.n quc VN; co quan T\V các doàn tht; 
- Các Thành viOn BCDQG phOng, chOng djch COVID-19; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trc 1' TTg, 

TGD cOng TTDT, car Vu, Cue: TM. KFFH, QHQT, 
NC. QHDP, TKBT, NN, CN, PL, KSTT; 

- Liru: VT, KGVX (3) 

Pharn 1\'linh Chinh 



B.\N CHI D.A() CONG HOA XA HO! cm NGHIA \1ET NAM 
PHONG ('HONG DC'H ('O\Th-19 Dôc lap - Tir do - Hanh phUc 

TINH NGHE AN 
2vghçAn, ngciv 10 thong 08 ncini 2021 

KInh gm: 
- Các S&, ban, ngành cp tinh; 
- Ban Chi dçto PhôngchôngCOVlD-l9các huyên, thành, thi: 
- I rung tarn Kiêrn so at b nh tat: 
- I rung tarn Y tê c ác huyn. thành ph6. thj xâ, 

tinh Ngh An. 

Thrc hin Cong van so 6386BYT-MT ngãy 06/82021 cüa B Y té ye 
viêc áp clung hiên pháp phOng. chOng cich dOi vi ngui \'e tr khu vuc có djch 
C OVID- 19. Tntcrc tInh hInh din b iCn phtrc tip ci.'ia chich bnh trCn Ca nucc. ci ic 
biét trên dia hin tinh lien mc hi nhãn các ca nhim ('OVID- 19 ki ngui dan tru 
ye ttr các dja phucrng có dich trCn Ca nucc: Ban ('hi dio phOng chOng d!ch 
COVID-19 tinh dC nghi các Sy. ban. ngãnh cap tinh; Ban Chi dio phong chOng 
dich CO'VtD- 19 các huyên, thãnh, thj Va các don v lien quaii thông nhat tnen 
khai các 1191 clung sau: 

1. DOi vci nhü'ng nguii dn v th' các khu vrc Co djch COVID-19 (thror 
cc. p nIii lmnró7ig xuven trthi ii'ebs'iie cio Bç5 Y r1 Ta! ci 1 ci ciii: 
h ttps./7m oil. gov. vii/cuia -diem -ccich -71): 

a) Nh&ng nguô'i dã tiem clU lieu väc xfti phong CC)VID-19 (CO ching i7hl?n 

hem chiing 11cm? .S'ósic lchoe ciiii ti hioçc cO giáv cli 1mg 1717017 I/em)? chmin,g clii lieu 
cma co SO' tiêni chiOig trong dO licmi cmiii cling cia ciirçc I/em it nIur 14 ngOv 'O 
kliong quO 12 thOng fin/i dCn thai diem den/iC a'fcm piiiro7ig) lioc cia khOi hnh 
COVID-19 (cO gich' Chu7lg iiiin XCI nghiCm chzroilg ilmihi vOl S.4R-COi-2 bang 
pInroiigpiicip RT-PCR nic'mi doii khóng quO 6 thOng thth den thOi diem clCn/vC cl/a 
phirolig) Va Co giãy xác flhU1 khoi hnh COVID-19 hoic giay ra vin: 

- Cách ly y tC tai nhà. ncii km trü trong 14 ngày kC tr ngãy clCnvC da 
phuong, luon t11rc hi11 Thông ci iêp 5K Va thi,rc hin xét nghiin 03 lan vão ngãy 
ciãu. ngay thir 7 vi ngây thr 14. Tnrà'ng hcip cO kCt qua xét nghirn cluo'ng tinli 
vii SARS-CoV-2 tlii xu ic theo quy ctinh. TiCp ti,ic tr theo dôi süc khOe 14 ngãy 
sau khi hoãn thành cãch ly. 

- DOi voi CaC trtxcng 1191)  clang thirc hin cach iy tap trung: TiCp uric thi'c 

So: 3547 .BC'D-SYT 

\'/v áp ding bitii phal) phong. cliOn,g 
dch (101 VO nar \'e in khu \ijc có (UC1I 

COVID-19 



hin cách ly den khi dü 14 ngãy: tir theo clöi s'rc khóe 14 ngãy sau hihi hotn 
thành each ly. 

- Dôi &i tru&ng hcip dâ lioàn thãnh cãch ly tp tiiing và dang cách ly  tai 

nhà: Dirng t1irc hin cách ly và tiCp nic tir theo dOi sirc khOe cho den khi dü 14 
ngãy kC tir ngãy kCt thic each ly tp trung. 

b) Nhüng nguii chua tiCm ho ic tiCm chua dü lieu väc xin phong COVJD-

19: TiCp nic thirc hin theo quy cljnh ciLia Ban Chi do Phdng chông dich 

COVID-19 tinh ti Cong vtn s 4600.UBND-BCD ngñv 06 72021: SO 

3367BCD-SYT ngãy 31 7 2021 ye vic tang cung cOng tác quán 1i ngui tiLt 

cãc dia phuGng trCn cã nurc den trcY vCdi qua tinh Ngh An: 

c) C'ác tnrmg hçcp tiLt các tinh, thànli phO. clja bàn khác di qua khu virc có 

djch nhung kliông dU'ng, do thI khOng phâi thuc hiên các biCn phãp each lv y tC. 

In theo dOi siLrc khOe 14 ngáy, hihi CO dãu hiu bat thung nhu sOt, ho. ... lien he 
ngay cci so y tC gân nhàt dC duçic hc tro. 

2. DOi vdri nliung nguoi ye tiLt c ác tinh, thành phO, khu \1tc dang thrc hin 

giãn câchxâ hi theo Chi thj sO 16CT-TTgcüa Thu tndrng Chinh phU: 

a) YCu c ãu nguôi dan khOng cli chuyCn nr tinh, thânh phO ncii en triLi den 

dja phucmg khác cho den khi hCt thOi gian giân c ác h theo C' Ong din so 

1063/CD-hg ngãy 31'T2021 cuaThü trning ChinhphU. 

b) DOi vOi các trndng hGp clic biCt dlJçlc chinh quven da phthiYng cho 

phép di chuyCn den dja phuong khác: thrc hin c ác b in phãp phOng. c hông 

dich theo quy dinh tai muc 1 ('Ong van nay. 

3. DOi vOi nh&ng nguii tham gia các doãn cOng the theo quvCt dnh cüa 
cci quan cO thãm quvCn tai các tinh, thàrth phO. kiut virc có cich hoic clang thrc 

hiCn giân each xâ hOi theo Chi dii 16'CT-TTg ciLia ThU tuOng ChInh phiLl ürfr 

niirnigngu&iti4 x1'cgáii vi trlro7lg h9p iiic'c CO VID-19 (Fl) Iiocc ilgirói ticJ) 

xic i&i ngir&i tiep .vic ga/i 1'6'1 ti'zrong h9p mc CC) VID-] 9 F2)): 

a) Thânh viCn doàn cOng tác tiLt c ãp Thu truOng vã tixcing throng trO len: 

In theo dOi siLrc khOe trong 14 ngáy. NCu có clu hiu bt tliuiLing ye sOc 

k.hoC nhu ho, sOt. khO thO, clau rat hpng. mat vi giác. .. thi háo clio cci quan y tC 

dC theo clöi vá xii l theo quy djnh. 

b) Nhrng nguYi cTh tiCni clU lieu vãc xin phOng C'C)VID-19 ho.c cia khói 

bCnh COVID-19: 

In theo clOi SUe khoe trong 07 ngày. Thirc hiii xét nghiin SARS -C'OV-2 

bang phucing phap RT-PCR 02 ithi vão ngãy clâu và ngãy thU 07 Re tiLt ngây 



Noi nh2tn: 
- Nhtr trén: 
- ThuOng tnrc Tinli y  (b/c): 
- UBYD tinh (h/c): 
- Lâiilidao Sà Y tê (clé biêt): 
- Lu'u: \TTNVY 

KT. TRTONGBN 

Dinh hinli 
GIAI\I DOC SOY TE 

dén/vé da pimong. Luôn th'rc hin Thông dip 5K, dtc bit 1 deo khãu trang. 
không ti ttp và không den noi tap trung dong ngi. 

c) NhCrng ngui chi.ra tiCm hoc hem clura dü liCu väc xin phông C(I)\'ID-
19: 

Thuc hiCn each ly y tC tai ni-ia. ni lu'u tn1 03 ngáy kC tr ngàv dCnvC dja 
pinrGng theo quy dinh ti Quyêt dli so 879:QDBYT ngày 203 2020 cüa B Y 
tC. Tiep tic tkr  theo dOi si'rc khóe cho den bet 14 ngáy kC tr ngây dCnvC dja 
p1nrong, luOn thrc hiên thông diêp 5K, däc hiêt là deo khãu trang, khOng tu tap 

vâ không dn ni tp trung dOng nguii. Thirc hin xét nghim SARS-COV-2 02 
lan vao ngày dau vã ngày thr 03 kC tr ngày each ly y tC tai nba, ni km trü. 
Tnrông hop có kt qua xét nghiêm throng tinli vii SARS-CoV-2 thi xu l theo 
quy dnh. 

4. DOi vOi ngui diCu khiCn phucnig tin vtn chuyên hang bOa ra, vâo khu 
vuc có dich: khOng phâi thuc hen cách ly y tC khi thuc hin dày dü các yCu càu 
phdng, cliông dch theo hung dn cüa B Y té tçii COng van so 898BYT-MT 
ngày 0702 2021 ye vic hu6ng dn phOng, chOng djch C(I)'VID- 19 trong van 
chuyên hang hóa và COng van sO 435 11BYT-MT ngãy 28/52021 ye vic tang 
cuông phông, chOng djch COVID-19 trong vtn chuvCn hang boa.!. 
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