
UY BAN NHAN DAN 
TH! xA CIYA LO 

So: /UBND-YT 

V/v triên khai thrc hin các Cong 
din cOa ThO tuàng ChInh phCi và 

Thông báo s 353-TB-TU cOa 
Thuô'ng trrc Tinh iy. 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do — Hinh phüc 

Cth'a Lô, ngày tháng 8 nàm 2021 

KInh g1ri: 
- Trix&ng các phông, ban, ngành, do'n vi trên dja bàn thj xã; 
- UBND các phuông 

Thirc hin Cong vAn s 6198/UBND-VX ngày 25/8/2021 cUa UBND tinh 

Ngh An v vic trin khai thirc hin các Cong din cüa Thu tung ChInh phü 

vA Thông báo s 353-TB-TU cüa Thung trirc Tinh üy.UBND thj xã yêu cu: 

1. Tru'o'ng các phông, ban, ngành, don vj cap thj; Chü tjch UBND các 
phurng: CAn cir chi.rc näng, nhim vu dugc giao trin khai thrc hin chi do cüa 

Thu tithng ChInh phü ti Cong din s 11 02/CD-TTg ngày 23/8/2021; Cong din 

so 1 099/CD-TTg ngày 22/8/2021 (phó to gici kern.) và Thu&ng trirc Tinh üy ti 

Thông báo s 353-TB/TU ngây 20/8/2021. 

2. Trung tam Y t thj xA 

Tip tVc  huy dng ti da lirc luçmg thn tc xét nghim, khn cap truy 

vt, bóc tách các ca nhim COVID- 19 trong cong dng, nht là các khu virc tp 

trung dông ngui, có nguy ca cao. 

3. Ban chI huy quân siy thi xã 

Chü tn, phi hçrp các ngành, dan vj lien quan, UBND các phi.thng tong rà 

soát li khA nAng tip nhn cách ly tp trung i thj xA và các phumg tham muu 

phuo'ng an cách ly phü hçp vi tInh hInh thirc t. 

4. BI thir, Chü tjch UBND các phtrang 

- Kin toàn Ban chi dao  phàng, chng djch COVID-19 cp phithng theo 

tinh thn chi'  dao  cUa Cong din s 1 102/CD-TTg ngAy 23/8/2021 cüa Thu 

tithng ChInh phü. Ban chi dto phông, ch6ng djch COVID-19 cp phi.thng do 

dng chi Bi thu' lam Trung ban thành 1p Trung tam chi buy phông, cMng 

djch COVID-19 cp phuing do dng chI Chü tjch Uy ban nhân dan dirng dAu, 

d.t ti tr1i sO' UBND phithng, thành 1p  T thuO'ng trirc giup vic cho Trung tam 

chi huy O'ng trirc 24/24, thit 1p  duO'ng day nóng cüa Trung tam chi huy cap 

phuO'ng. 



- Tuyên truyn ngiii dan thirc hin nghiêm Chi th 16/CT-TTg, yêu cat 

ngui dan không ra khói nhà, "ai i dâu, do", chü dng dam báo c s vt cht 

theo phumg châm "4 ti ch", uu tiên ngun hrc, tang cu'&ng ti& kim chi 

thithng xuyên, sü diing tit kim qu dir phOng ngân sách, qu9 dir trü' tâi chInh 

d tp trung cho phông, chng djch./. - 

No'i n/ian: 
-Nhutrên; 
- SóYté; 
- TT Thi ty, HDND thi xã; 
- CT, các PCT UBND thj xã; 
- MTTQ thj xã và các doàn the; 
- Lu'u VT, YT.— 

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

 

Hoãng Van Phñc 



.(J quan pnat nann: an puun tn pnu 

THU TU(1NG CHuNH PHU CONG HOA XA 1191 CHU NGHIA VIT NAM 
Doe Ip - Tr do - Hnh phc 

So: 1099/CD-TTg ha ;\ci, ngày 22 rháng 8 nãm 2021 

CONG D11N 
\'ê vic tang cu&ng giãn cáeh xii hi 

v các bin pháp phong, thông dich  COVID-19 

THU TIf(NG CHfNH PHU din: 

- Bi thu Thành ü, Tinh üy, Chu ejch Uy ban nhândãn 
Thành phô Ho ChI Minh và các tinh: I3inh I)i..rorig. Dông Nai, Long An; 

- B trirng các Bô, ThL truäng Ca quan ngang b, 
co quan thuc ChInh phü; 

- Ban chi dao quc gia phông, chông djch COVID-19; 
- To Cong tác dc bit cOa ChInh phü thrc hin cong tàc phông, 

chông djch COVJD-19. 

Thi tuâng Chinh phii ghi nhn. biêu duung sir vào cuc quy& Iit cOa c.â h 
thông chmnh tn và däc hiêl là six dng tInh 1rng ho. chia sé vá tIch crc tharn gia cOa 
Nhãn dan, doanh nghiép 'Lrong phông. chng djch tti Thành phô Ho ChI Minh va các 
tinh: Binh Duang, E)cng Nai, Long An trong thai gian vira qua. Thy nhiên, tlnh hInh 
djch bnh vn cOn din bin htft src phrc tap. VO cuan diem dt tinh n1.ng, sirc 
khôê ciia nguôi dan len trCn hCt, tnrâc hét, Thii tuOrig ChInh phü yCu câu các dông 
chI Bi thu TliànE iiv, Tinh ü ChO tich Uy ban nhãn dan Thành phO Ho Chi Minh 
vâ các tinh: Bmnh Dl.rcTng, Dng Nai. Long An và các ding chi B truOng, Thc tnrg 
ca quan ngang b, ca quan thuOc  Chinh phü, c quan lien quan tp trung limb do. 
chi d?o  và tO chrc thirc hin trit dé, nghiêni ngt, quyCt lit, hiu qua tang cix0ng 
gum cách xi hi vi. các hin pháp phOng, chng djch COVID-19; dc bi@ lu'j mOt 
so ni dung sau dày: 

1. Uiy xii. phi.rOig, thi trân là 'pháo dài", ngu0i din là 'chiCn s" trong phOng, 
chng djch d& kCu gci, van dông, giãi thich. thuyt phi.ic, huàng dan, yeu ciu ngu&i 
dan không ra khOi ni-ia, "ai & dâu & do", cách ly nguii vâi nguäi, nhà vói nba, xã 
phurng vâi xii phu&ng. Ng'Oi dan là tning tarn phc vu, là chCi the trong phOng, 
cMng dich. Six tham gia. chip hànii. tuân thã quy dnh cüa ngi.thi dan dOng vai trO 
quy& dinh thành cOng trong phOng, chông dich. Day i trách nhim, là nghia vi và 
quyn loi ct1a rni nguäi dan d báo ye st'rc khOe cho chinh minh, gia dinh mInh "a 
cong dOng. Chin thng djch bnh là chiên thäng cüa Nhin dan. 

2. H6 tr cao nhtit v nhin luc, vat hrc v tê, Irc lucing quin di, cong an Va 

các li,rc li.rçrng cm thiêt khác cüa Trung uang, cic da phuang cho Thành phO 
HO Chi Minh va cac tmh Binh Dixang DOng Nai, Long An PhO hop chit ché, 



hitu qua gira các iirc luçrng Oa dla  phwrng ctc 1irc krpiig ho trç cua Trung rcxng. 
caL dia phucing khac Sici cht k\ luat k cuo g tiong thrc htên tThg c'rng gãn 
cach xi hOi va cac bién phap phong chong dich hao darn dat muc t1cu ngãn chn 
kicrn soat dich bênh cia throc k ia 3.  ii \ghi cii\et so \Q-( P na 06 tflang S nim 
2021 cOa Chmnh ph0: isongdO dc biêt huu : (a) Dim dch vii y té den gin dan iihcu 
ngay tii xâ. phijông, th trjn. bao darn ngir?ii dan dirc iiCp cn nhanh nh51, & mci 
luc nioi nai, phAn Ioai 1 C) nga (ai \ phiroi3g thi tran  J h io dim h 10 Lhani Soc 

quãn V phi hpp, hiu qua. hO tn sin sing nhãn lçrc phirong tiç'n dC kp thii tiCp 
nhân, '() c3.fll, cap L3.IU chu\ Lii bLflh nhân dicn hftr ig lcn dftu ti I tai Cac tu\ cn 
trCn (b Cung c1p kip tliGI lut.rng thuc thirc pl im a c di h ii thic t. \ L U dn gir. 
damn, gia dinh tiong khu \ uc ting ci.wng giTin each a hôi nhat !a nhorn nguu 
the d hi ton ti roni!. hu\ dOnz moi nguOn lirc i ho rhat ht unh that ti.rong Lh2n 

tuang ãi. giOp dä ltn nhau. khOng dC hOi. ccr ngt.rô'i d5ii nào thiCu an, thiCu mic; (c) 
Hu\ dong sir \ ao cuoc J lit. t dong hO cua ca nc tnon chinh u i ph it hu \ ai 3.10 

cOa MM trân TO quôc \"it Nam. I !Oi C'ru chiCn binh \ 7 i't Narn, I 1çi Lien hitp Phi 
iir \1itt Narn, l-li NOng din Viéi Nani. ('Oniz do'in Vit am, J)oân :111a1111  fliIi 

Cong san Fl Chi Minh, cc doàn the xi hçi, to cIiirc tOn giáo và các tO chiirc khác 
tiong \ icc vTh dOng huoiig dan giat thich thu\Lt ph u \ a . t' LaO igirot uan chap 
hành nghiem viçc tang cuang gian cich x hi Va các bi'n pháp phông. chong dh: 
(d) l3ao darn an dfin, an ninh vi trãt tim, an toàn x hOi. 

3. Than tOc xCt nghim din rng (niCng lhanh pho 110 ('hi snh t.t nghim 
toan Jhanh pho tron th&i gian gian cach xã hi ) ck phat hitn som nhãt cac truing 
hop FO, kjp thyi ngan chin kiv Ian. u Iwn cao nhat phân lo vãc xiii Cfl0 Thãnh 
phio 110 Chi Minh va tO chiic thuc hiên chien dich lim vCic xiii mien phI, kp thai, 
an toun, hiu qua theo huOng dtn cOa 13) Y tC vâ bão darn cAc quy djnh ye phOng. 

chômt dich. 

4. Day mnh cOng tac truven thOng. bao darn thong nhcit. kjp thi. chInh xác; 
phat huy vai tao quan ti ong cua toan bo lie thông trw. c i thông tao dong thuan \â hoi 
aa tinh than "iã cat dcp dep cu xãu', lã tich cuc day 1w IILU LUt.. , huong dan 

dcng viCn, cO vu, truyOn cam hnng cho ngu'ri dan de dan hiCt., dan hiCu, dan tin tumg. 
chia sC Va tr giác thuc hin tñng ctr&ng gian cich xl hOi vã CciC hitn phip phong, 

chông djch; kiCn quyt dãu tranh, phán hác các thông tin sai trai, xu dc. 

5. YCu cu các b. ngãnh, co quan, daii vi, dia phucrng theo chrc näng, nhim 

\ u qu en han chu dOng xâ dung '.a tlurc hen ke hoach cii the kha thii de phoi 

hop hc tra Thânh phO HO ('hI Minh Va các tinh: BInh Ducrng, DOng Nai, Long An 

thrc hin nghiCm, hiu qua tang ctthng giân each xã hi Va CC bin pháp phOng. 

chông djch; trong do hru ': (a) Các B: Y tC, QuOc phOng, Cong an, COng ThuGng. 
Nông nghip vâ Phát triën nOng thOn, Lao dng - Thuong binh và Xä hi, 

Giao thông v.n tài, Thông tin và Truyn thông, Tài chmnh va các b, ngành hen 
quan h tr ti da các dja phuang thyc hitn tang cudng giãn each xã hi; khárn 

cha bênh, xét nghiém, tiOm chOng vãc xim cong cp ltrang thirc, thi.rc phâm thiCt 

yu dn tmng ngithi dan; bOo dOm an ninE, trãt Ui an toàn xã hôi trên dja bàn: 



THU TU'ONG 

(b) To cOng tác dãc biêt cüa Chmnh phü, cüa các B barn sat dja bàn. nm chic tinh 
hmnh, phãn cOng nhim vy rô rang, cii thô vã phOi hcrp chat chë, hiu qua v&i các cia 
phi.rcing dé tp trung chi do, t chi'rc thirc hin tang cuäng giãn cách x hôj cac 
hitn pháp phông, chcng djch. 

6. Vy ban nhãn dan Thành ph HO ChI Minh, L ban nhãn dan các tinh: Binh 
Duong, Dông Nai, Long An khan trt.rang thông nhAt vâi TO cong tác dc biét ca 
Chmnh phci d ban hành Chi thj thrc hin Ngh quyët sO 86/NQ-CP cüa ChInh ph. 
Chi th so 16ICT-TTg và COng din nay ye vic thirc hin tang cung giän cách xà 
hi và các hin pháp phOng, chOng dch: (a) Thành ph HO Chi Mirth thixc hin cl6i 
vói toàn b x., phumg, th trAn; các tinh: Bmnh Drong. DOng Nai, Long An can cir 
tinh hinh dich bênh de 1ra chon qu\ et dinh \a pnLrcrng thi trail ci truxc hen 
(h) Quyt dinh nhng ngtryi thrc thi cOng vi, cung cap. cung i:rng lucmg thirc, thuc 
phm, djch vi thit yu, hão darn giám têi cia so nguôi thrcic phép ra khOi rihà. 

7. Các dng chI Bi tiur Thành . Tinh y, Chü tch Uy ban ithãn dan Thành 
ph HO ChI Mirth và các tinh: Binh Dt.rcmg, DOng Nai, Long An lãnh do. chi dio, 
diêu hành thông nht, xuvên suôt và bâo darn phoi hçp cht chC gitra các Itrc luçmg 
ten cia ban oi cac luc ivang h6 tro cua cuc BO ngarih CG qiani, cia phucing Lhac 

trong cOng tác phông chérng dch; kjp thai báo cáo Ban chi do quOc gia phOng, 
chng dch COVID-I9 và Thii tt.ràng Chmnh plii tmnh hinh, kCt qua tic hin và 
nhrng van dê phát sinh, vugt thãrn quyên. 

8. \ Tän phàng ChInh phi.i theo dOi, dOn dSc vc thirc hin COng din nà, kp 
th&i báo cáo Thu wang ChinE phü ye nh&ng van dé 1,hAt sinh. 

YCu câu các b, ngãnh, cia phuang khân truong chi dao,  to chtrc thrc hin và 

phOi hçip chlt chC, Co hiu qua dC thirc hitn COng ditn nay]. 

Voi ?lha1: 

- Nhu trên: 
- Bô Chmnh trj. Ban 131 thtx Trung i.rcrng 1)ing; 
- Thi ti.r&ng, các Phô Thu tung Chinh phã: 
- Thàrih üv, tirih UBND tinh, TP truc thuôc T\V; 
- Van phOng Tong 31 thu; 
- Van phông Quôc hôi; 
- Van phông Chü tch ni.xOc; 

UBT\V Nft trn To quôc Vit Narn; 
- Ca quan Trung i.rcmg các doàn thê 
- Các Thânh viên BCDQG phông. chOng dich COVID-9: 

VPCP: }3TCN, các PCN. Trç 1' TTg. 
các Vu: CN. NC, KTTH, QHQT. TKI3T. Ti!: 

- Lt.ru: VT. KCJVX (3b).Q. 

Pharn Minh Chinh 



(2o' quail phá.t hânh: Van ThOng Chmh phu 

THU TUOTNG CH]NH PHU CQNG HOA XA HQI CHU NGHL VIT NAM 
Docla1)-rudo-IInh phtie 

S: I 102/CD-TTg Ha iVç5i, ngàv 23 tháng S nàn 202] 

CONG fflN 
Vê vic tang cwàng các bin pháp 

phông, chông d!ch  COVID-19 trên toàn que 

THU TUONG CHLNH PFIU diên: 

- BI thu Tinh üy, Thành üv, Chi tjch Uy ban nhân dan 
tinh, thãnh phô rc thuc Trung uong; 

- B tn.rng các B, Thu truông ei quail ngang b, 
c quan thuc Chinh phü. 

Trên th giói và trong khu vuc. dich hênh COVID- 19 vi biên ching Delta 
hin dang gia tang nhanh chóng. Trong nuôc, djch bênh din biên hêt sue ph'rc 
tap, có nai rat nghiêm trong, nhã là tai Thânh phô Ho Chi Minh và mt so dja 
phuang phIa Nam. Thrc tiên thoi gian qua cho thay các bin pháp phàng, thông 
djch theo chi dao cüa Trung uong và time hin cüa các da phurng, dc bit là 
bin pháp giãn each xa hi dâ duqc ap diing kp thii, dñng dAn, d?t  két qua tIch 
cw., dich bnh co chiêu buong giarn tai l323 Wa pliucing thuc hi& gtãn cach " 
1li. Tuy nhiên, dich btnh có the büng phá bat ci'r khi nào, a bat cr dãu. 

Dáng, Nhà nuàc ghi nhân, biêu ducing, dánh giá cao nhüng no hrc cüa các 
h:rc Iung tuyên dAn, sr lãnh do, chi dao cüa cap üy, chInh quyCn các cap, sr vào 
cuôc cua ca he thông chinh tn, dAc biêt la tinh than doan kêt su ung ho va tham gia 
cüa các tAng l&p Nhãn dan. cong dông doanh nghitp trong cong tác phàng, thông 
dich bênh. 

Dê nhanh chông ngän chàn, dy' liii, kkin soát djch bnh, hão v sire khöe, 
tinli nuing ella Nhân dLmn là trên hat, trtthc hêt, Thà tuóng Chinh phü yCu câu 
các dông chI BI tim Tinh iv, Thãnh üy, Chu tch Uy ban nhân dan tinh, thành phO 
trtrc thuôc Trung uong, B trurng, Thi throng co quan ngang b& co quan thutc 
Chinh phü, Ca quan lien quan tiêp tiic tp trung lãnh dao,  chi dio và to chirc thrc 
hin triêt dC, nghiCrn ng.t, quyCt lit, hiu qua các bin phip phàng, chông djch 
COVID-19; trong do dtc bit km mt so ni dung sau dày: 

I. TiP TRUNG LANH no, cii! mo VA DAY MN.H HUY NG 
STJ THAM GIA CUA NHAN DAN 

1. Kt hcip linh hoat, hiu qua giüa t.p trung chi do và phân c.p thrc hin, 
bào darn dáp irng các yCu cãu v& phông, chng dch và phát triên kinh tê - xã h 
tai các da phuong. iiy x, phu&ng, thi trAn là "pháo dài", ngu&i dan là "chiên 
s5', là trung tarn ph;ic v, là chü th phông, chng dch. Sr tharn gia, chap hãnh, 



tuân thi quv dnh cia nguô'i dn dóng vai trô quyt dnh thành cong trong phông, 
chông dich; day là trách nhiém, là nghia vu và quyên lcii cüa môi ngJTi dan dê 
bâo v sirc khóe cho chInh niInh, gia dInh ininh và cong dông. Chiên thãng dch 
bnh là chiên thãng cüa NliIn dan. 

DEi V&i các dja phuong dang thuc hiên giãn cách xã hii, yêu cãu thirc hin 
nghiêm Chi thj so 16/CT-TTg. DOi vi da phucmg thrc hin tang ctthng giãn. 
Lach xa hot' ngoal thuc hjén nghiêrn cac quy dinh cua Chi thi so I 6/C f-TTg ) 
câu ng.rYi dan không ra khOi nba, "ai & dáu ô do", each ly nguxi vtii ngufi, nha 
vO'i nhà, xã phix&ng vfii xà pbu&ng... và phâi bào darn các yêu câu y tê, luong 
thirc, thirc phâm, dch vi thiêt yu vâ trt tr an bàn xà h51 cho Nhãn dan ngay i 
xä phu&ng, th trân. 

2. Ngui drng d.0 cp üy phài tnrc tip lanh dio, clii dao vâ chju trách nhi@n 
ye kCt qua cOng tác phông, chOng dich trCn dja bàn. I3áo darn lãnh d?o,  chi dto tp 
trung, thông nhât xuyCn suOt, dui. khoat, quyCt IiCt, ItiLu qu.i Thanh lap irung tarn 
clii huy phOng, chông djch c.ic cap do dOng chI ChCi tjch Uy ban nhân dan dirng 'i, 
quy djnh rô chirc nàng, nhirn vi, quyCn han, ban hnh quy chê hot dng; pimn 
cong i.'rng trçrc 24/24 gi dé kjp thè tip nhn, xir l, báo cáo theo thârn quyCn mç'i 
van dC lion quan phông, thông djch trOn dja bàn. 

Phãi uu tiOn cao nhit cho cong tác phông, chmg dich bônh. Thy nhiCn, t1y 
tinh hInh, can quan tarn clii dao  phát triCn các rnt kinh tO - xã hi và các cOng 
vic quan trpng khác irOn nguyOn tue bào dam cAc diCu kit.n an toãn vO phOng, 
chông djch. 

3. lluy dng sx vào cuc quvêt lit, dOng b cia ca h thông chinh trj; phát 
huy vai trô cüa Mt trân TO quOc \Tjt  Nain. Hôi Cisu chiOn binh Vjêt Narn, Hi 
LiOn hip Phii n Vi@ Narn. FIçi NOng dan Vit Nam, Cong doàn Vit Narn, Doãn 
Thanh niOn Cong san HO ChI Miab, các doàn the x h, to chirc tOn giáo, céc to 
chüc khác Va cong dOng doanh nghip trong cong tác phOng, chOng djch, nhât là 
vn dng, huàng dan, giài thIch, thuy& phuc và yeu can ngt.rii dan chap hành nghiOm 
vic tang curng giän each x hi và các bin pháp phOng, chông djch. 

4. Cong tác phông, chng djch bnh COVID- 19 là nhim vi cp bach truc 
mat và lâu dài; không duc tir man vi kêt qua phông, chông dch; tuy dôi khOng 
chü quan, k là, mat cành giác; phài luôn san sang cho mi tInh huOng djch bnh 
co the xây ra. 

S. Di djch COVID-19 din bin nhanh, phirc tap, khó luàiig, dc bit là SI 
xuathien cüa các biOn the rnâi, nguy hiOm; cOng tác phông, chéng dai djch chtra 
Co tin l. VI vy, trong cOng tác iãnh 40, chi 40 và to chc thirc hin. can nOu 
cao tinh than doàn kOt, thông nhât; phát huy dan chü, trI tu tp th5 barn sat tic 
tiOn, câu thj, khiOm ton, lang nghe; khi thirc hin can chi dng, linh hot, sang 

Nthi Thành ph H Chi Minh, các tinh: l3lnh Dtrcrng. Dng  Nai, Long  An. 



tao, không câu toàn, không nóng vôi, vüa lam vi.'xa r'iit kinh nghim, kjp thi bô 
sung, hoàn thin phii hp vâi tinh hmnh, dt hieu qu cao nhât. 

II. COG TAC TO CHtC THI3C HI1N 

To chic thc hin vn là khâu vu, nht là & mt s xä, phi.thng, thj iran. Các 
bô,ngành, dja phucmg theo chirc näng. nhim vii, quyên hn dixçic giao khân truong 
khàc phcic các han chê, yêu kern, to chirc thixc hiên quyt liet hon, nghiêm hyn, hiu 
qua han các giài pháp: 

1. Giãn cách xa hi là yu t quyt dnh d han  ch ti da lay nhim dc•h 
bênh, phai thi.rc hiCn nghiêrn, thuc chat, kID thn viCc cach ly  nguôn nhiCm 
trong cong dông, không dé "chat ngoài lông trong". Phài tranh thu "th&i gian 
yang" giãn cácli dê ki?m soát dich hênh nhanh xthât có the, không dê djch bnh 
lay lan. 

2. Thn t& xCt nghim trCn din rng là then cht dê phát hin s&m, cách ly 
nhanh, phân ioai kp th&i và diCu tr pht hçip, hiu quà nguii nhiêm COVlD-19 theo 
uy dinh cüa Bô Y tC. 

3. Diêu trj giám tir vong là uu tiên hang diu. Các da phiwng chuân b day 
cti ye ca sâ thu dung, chãm soc di&u trj ngithi bnh và ngui nhiërn COVID- 19 
bâo dam du xy y tC, thuôc, trang thiCt bj, v.t Ui va nhan 1rc y tê cho các co 
nay Tai cac ', phirang, thi tran dang thuc hién tang cuong glãn bach xã h& phai 
khân truong thiCt 1p các tram y tC luu dng dé bâo darn hO trq v tC, diCu trj nguäi 
nhiCrn COVID-19. 

T chirc huy dng, ttp hun Va phãn b6 nhãn irc cn thi& cho các da phuang 
cO sO Ca nhiCrn iOn, nhiêu bônh rjhân nãng. IIuv dng nguôn lirc, nhàn 1irc, c sa 
vit chat y tC cüa cac bô. ngành. doanh nghiêp. tu nhãn cho cOng tác dku tij. Bâo 
darn VjtC phan ioai, diCu phOi, chuyCn tuy&n kjp thi dC diCu tr tat cá bnh nhãn, 
d.c bit dOi v&i bênh nhân CO din bin näng. 

4. Báo darn an sinh x hi là tryng yeu. Ti các dja bàn thirc hin giän cách 
xà hOi, phai bao darn luang thjc, thuc phârn cac dic,h u thêt êu cho ngrai dan, 
nhât là ngu&i nghèo, ngithi già, phy nQ vâ ire em, nhórn ngwxi yCu the, ngtxi dC 
bj ton thuang; huy dông mi ngun Iirc xâ hi, phát huy tinh than tuong than, 
tuong ai, giüp dä l.n nhau, hoat dông thiên nguytn. khong dC bat cr ng.thi dan 
nào thiCu an, thiCu mic. 

5 Vàc xin, thuôc theu tn la chiên luoc TiCp tuc dy rnanh 'ngoai giao \ãC 
xin" dê co sam nhât, nhiCu nhât vac xiii. Thik dày mnh me và tlo diCu kin thu.n 
igi nhat cho vic nghiCn ctu, chuven giao cOng ngh, san xuât vàc xin trong flu&C. 
KhuyCn khich cac doanh nghip, tO chirc, Ca nhãn nhãp khâu vãc xin nhung phâi 
bãodám vãc xin thuc danh im1c B Y tC cap phép và rô nguOn gOc xuât B 
Y tê chiu trách nhiêm cap phCp nhãp khâu, kiCm dinh Va tO chrc tiCrn chñng. 

To chirc tiCrn chüng rnin phi, an toãn, kip thai, hiu qua, khOng phân hit 
các loai väc xin; khOrig to chirc tiCm dch vy có thu tiên. Thông tin den ngu&i dan 



tinh than vãc xin tot nhãt Ia vãc xin duyc tiém soin nhât; khAc phvc ngay tIth 
trng cl dçi ly'a ch9n vàc xin. 

B Y tê 14p trung cl3i do viçc nh.p khâu, nghién cthi, chuyn giao côr.g 
ngh, san xuât trong nuc thuôc diêu trj COVID- 19. 

B Tài chInh chii trI, phOi h9p Bô Y t d xut cp Co thâm quyên tang phii 
cap cho lirc hxçing lam cong mac tiêm vàc xin. 

6. Bâo darn an dan, an ninh, tr.t tiz an toàn xa hOi là nhirn V11 quan trçng, 
nhât là ti các da phtrong tic hin giãn each xã hôi, ti các khu kinh tê, 1<Eu cOng 
nghip, kim chO xuât, các ca s& san xuãt khác,.. Tang crmg Cong tác phèng, chông 
dich tai các co sà giam, giQ, co s cai nghiên, báo trçi xã hi. Bão darn an toàn, an 
ninh trén khOncz gian rn.ng. 

7. Các dja pliucrng chu tráeh nhiôrn: (a) Chc dông bio darn rthan içrc, CO SO 

vt chat thco phuong chain "4 tai ch' d thirc hiên các biç'n pháp phOng, chOng 
dich 1.heo dung dii dao cua IrUng uong2  n1-t la ti LaL dia phrangthuchiên tang 

cuong gin caCh xa hOi, (b) Lu t n nguOrl luc, tang cuohig tiêt kim chi thuo 
xuyén, nhât là céc khoãn chi chira can thiêt, cáo khoán chi sir nghip cO tInhchãt 
dâu tu, s1r diing tiêt kim qu9 dr phOng rigân sách, qu dr trr tài chmnh d ti' 

trung cho phOng, thông djch; (c) CO phuang an và s.n sang ye nhãn i'rc, trang tht 
b, vt tu y tC, phuong t.in, co s khárn bih, chCra bmh dé kjp thi hO trçl các dja 
phirnng khác khi cO yêu câu. 

8 Tang cJcrng cong tac truyLn thông bao dam trlOng nhat kip t11r1, chinh \ac 
Giao 01 du nici cO thârn quvn r cáo cp chü dông cung cap thông tin thuOng xuyCr 
cho nguôi dan ye tinh hInh và các bin pháp phOng, chOng dch. Ch lang ng.hc 
tarn tu, nguvn vng, phán ánh cüa ngu&i dan; kjp thOi huOng dan, cô vu, dng viCn 
dt Nhân dan biêt, hiêu, dông cam, tin tu&ng và tr giác thirc hin giãn cách x hi Va 

các bin pháp phOng, chng dlch.  Phát huy vai l.rO quan trQng ciia toàn b h thông 
truyên thOng, nhât là rnng krài thông tin co sä. Lan tOa nllQTlg mO hInh tot, thOn 
hInh tiên lien, cách lam hiu qua ci1a t chirc và Ca nhân, KiOn quyCt du tranh, phàn 
bác các thông tin sai trái, xãu dc. 

9. Bão dam 4n tài, lisu thông hang bOa kjp thO, thông suOt rni hic, rnci fbi. 
Các dja pht.rang thirc hin nghiCm chi dto ctia ThCi nràng Chinh phü vi tinh than 

chi kiêrn tra tti diem di, diem d'n và bâo dàni các quy djnh an toàn phông, thông 
djch; bãi bO ngay các quy dinh khOng phü hpp. Phi hç'p ch.t chë, hiu qua giUa 

các b, ngành và các dja phucrng dC x1r l' iiah hoa, tao diu kiin thun 19'i cho vic 

vn tài, hru thông hang hóa, nhât là hang hóa thiOt yéu phc v phông, chông dch, 
phic vit d&i song nhan dan và nguyen vat liiu san xuEtt, hang boa xuât nh.p kJiãu... 

10. Duy tn boat dng san xut, kinh doanh nhng fbi dii diêu kin theo 

nguyen täc "an than m&i san xut, san xut phãi an touin". Các b, ngành, dja 

2 K& 1uin s 07-KL/TW ngay 11/6/2021 ca B Chnh r, các Din cüa Thu&ng tnrc Ban Bi thu, Nghj quyt S6 

30/2021/QHI5 ngy 28/7/2021 cüa Qu6c hôi; Nghi quyt so 86NQ-CP ngãy 06/8/2021 ca Chinh phü 
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phinmg i.ng nghe phãn ánh, kin nghj cüa doanh nghip, ngLri dan Va can cr 
tinh hInh thirc tê, huOng dan, to chi'xc san xuât, kinh doanh an toàn. Tang cung 
cac biên phap ho ti-a doanh nghiêp thiêt thuc hiêu oua, kip thai danh gia so kêt 
tong kêt các rno hmnh nhir: "3 ti chef', "3 c1ng", "1 cung duô'ng 2 diem den", 
"doanh nghip xanh"... d rit kinh nghiCm, hoàn thin và t chirc tht•rc hin phi 
hqp v&i diên biên tInh hInh. Länh dao cac cap i dja phuang thii&ng xuyên g.p gà, 
tiêp ni-ian, th 1, tháo gà cac khó khän, vtthng mac cho doanh nghip t?i dja phuung. 
Tang cu&ng kiêrn tra, giárn sat bão dam an toàn phông, chOng djch bnh tai  các 
doanh nghip. 

11. Các Thanh viên Chinh phü, Thu ti-uông co quan thuc ChIrth phü, Lãnh dto 
cap üy, chInh quyên các cap a dja phuong, các co quan, don vi có Hen quan, nhât là 
nguiidirng dâu, can cr chrc nãng, nhiêm vu, quyn hn duc giao, chü dng clii 
dao, tO chrc thirc hin hiêu qua các nhiêm V11, giái pháp ye giãn cách xã hOi, ttng 

cuô'ng gin cách xa hi và các. bitn pháp phông, chng djch theo quy djnh cua Trung 
u0ng và clii dto cüa Thu wang ChInh phü ti COng cliçn flaY. 

Các b, ngàith, dia phucing h ti-a thj da cho các da phucrng trong phông, chông 
djch; kip  thai dng viCn, khen thuani các 10 chirc, Ca ntiân Co thành tch, xCr 1 
nghiCm các tru&ng hçp vi pham. 

Van phOng Chinh phi theo dOi, dOn d6cvic thrc hin COng din nay, p 
thyi báo cáo Thu tu&ng Chlnh phü ye nh&ng van dC phát sinh./. 

THU TIONG 
* fl it I Itt be H 

]\'cri u/ian: 
- Nhu trên; 
- i3 ChInh trj. Ban 131 thu Trung uong Dãng; 
- Thu nràng, các Phó Thu tu.râng Chinh phü; 
- Van phOng Tong Bi tim; 
-VanphongQuochI; 
- Van phOng Chü tjch ntrOc; 
- UBTW Mt tr.n To quOc Viêt Nam; 
- Cci quan Trung uang các doàn thâ; 

Các Thành viên BCDQG phOng, chông djch CO'v1D- 19; 
- VPCP: BTCN. các PCN, Tra l' TTg, 
các Vi: CN, NC, KTTH, QHQT, TKBT, TH; 
Liru: VT, KGVX (3b).Q.10  

Phani Minh Chinh 
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