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Thtrc hin Quyêt dn1i so 3327/QD-UBNI), ngày 12/9/2021 cüa UBND tinh 
Ngh An ye dicu chinh các bin pháp phông, chông cI!ch COVID-19 

Thirc hin Quyêt djnh so 3327/QD-UBND ngày 12/9/202 1 cüa UBND tinh 

Ngh An ye vic diêu chinh các bin pháp phông, chông djch COVII)- 19 
chuyên cách ly x hi theo Chi thj s 16/CT-TTg ngày 3 1/3/2020 cüa Thu tu'âng 
ChInh phii ye vic thirc hin các bin pháp cp bach phông, chng dch COVII)-
19 sang giân each xã hi theo Chi thj so 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 cüa Thu 
tu'ó'ng ChInh phü v quyt 1it thirc hin dp't cao dirn phông, chng djch 
COVID-19 toàn b dja bàn thj xã Cua Lô. Trung tarn Chi huy phông, chng 
dich COVID-. 1 9 thi xã CO'a Là ban hinh K hoach trin khai thuc hiên nhu sau: 

I. MUC DICII, YfIJ cAu 

1. Muc dIck 
- TriCn ld]ai thii'c hin quyCt 1it các bin pháp phông, chông djch COVII)- 1 9 

theo các cap do, gn vói các bin pháp dc thii tti dja phLro'ng, nhãrn quyt tarn 
gitr vüng môi tru'ang an toàn v djch bnh và kjp thô'i phát hin, xà l', kirn chC, 
dy 1ii không dC hnh dch bang phát tró' !i trên dja bàn thj xã Ca'a Là. 

- K& hp vtra phông chng dich, vü'a phát triCn kinh tC - xã hi, nhu'ng phái 
uu tiên tp trung phông, chng djch; hn chê tOi da tác dng cüa dich bênh den hot 
dng san xut, kinh doanh, di sOng cüa nhân dan và các hott dng cua cac co 
quan, t chirc, do'n vi trên dia bàn. 

2.YCucãu 
- Các Cp, các ngành, các dja phuo'ng và toàn the nhân dan tiCp tic quán 

trit tinh than "chOng dch nhu' chng gic", chap nhn thit hti v kinh tC dC 
phOng chrng djch; báo v tot nht Su'C khOe, tInh rnng cüa nhân dan là rniic tiêu 
thi thu'png, quyt tâni cao ho'n nü'a, n lçrc, c gng hGn nü'a trong thirc hin các 
giài pháp, nhim vu phông, chng djch theo dung chi do cüa Bô ChInh tn, Ban 
BI thu' Trung uGng, ChInh phü, Thu tu'ng Chinh phü; tang cuO'ng k' lut, k' 
cuong, tuyt dái không to là, chü quan, tang the thirc hin các bin pháp phát 
hin srn nguOn lay, each ly kjp thO'i, khoanh yang nhanh gpn, dp djch trit dê. 

- Tip tçlc pliOi hp chat chë vO'i các sO', ban, ngành, dông thè'i huy dng ca h 
thng chInh tr ti' thj xä dn phu'O'ng và lçi'c lu'çmg chü'c nãng O' co sO' cang s1r dOng 
hành cüa toàn dan de thirc hin rninh rn, quyt lit các bi@i pháp phông, chOng 
dich COVID-19. 
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- Thrc hitii nguyen tãc ngui drng dâu cap y, chInh quyén và thu tnióng Co.  

quan, do vj, doanh nghip, cci so' san xut, kinh doanh, truO'ng hçc phi hcip chi 
dto và chju trách nhirn v cOng tác phOng, chng djch tti co quan, doTi vi, dja 
phuoTig theo phuong chârn "4 ti chO", dê ü'ng phó kjp thO'i rnci tInh huOng xáy ra. 

II. NHflM vti vA GLAI PHAP THIXC HIN CHI THI sO 15/CT-'TTg 
NGAY 27/3/2020 CUA THU TU'O'NG CHINH piiU 

1. Cong tác tuyên truyn 
- TiCp tic darn báo cOng tác tuyên truyên sãu rng trong các tang lOp Nhân 

dan thirc hitn tOt các Quy djnh ti Chi thj 1 5/CT-TTg, các bin pháp phdng, 
chông djch Covid-19. Trong do, yCu câu tat ca ngu'i dan thi xã, cüng nhu' ngu'O'i 
dan noi khác den thj xã phái th'c hiên trit dC khuyên ,cáo 5K "Khâu trang - 
Khü' khuân - Khoãng cách - Không ty tp - Khai háo y tC" và thirc hin nghiCrn 
bin pháp phOng, chOng dch Covid-19. 

- TuyCn truyên cac chê tài xii l, xir phi các hành vi vi phrn khOng chap 
hành phông, chông djch dC giáo dye, nhãc nhô, ran de trong cOng táe phOng 
chông djeh. 

- Khuyên cáo ngu'Oi dan chI ra du'O'ng khi darn bào an toán Va thirc sr can 
thiêt; tránh tInh trng chu quan, b là trong thrc hin phOng, chông dch. Dông 
thai nâng cao thO'c trach nhirn trong cong tác tir báo v rnInh, báo v gia dInh, 
noi cu' trii, no'i lam vice, hoc tap, san xuât kinh doanh vã no'i cong cong. 

- Tuyên truyên cho rnpi ngu'i dan tü' các vung djch ye dja phu'ang phái 
khai báo y te trung thirc và trách nhirn; chii dng khai báo y tê và lay rnu xét 
nghim k.hi cO biCu hin các triu chu'ng lam sang nhu': sot, ho, khó thd', hoãc Co 

triu cha'ng nghi ngO' nhiCrn COVID-19. 
- TiCp tyc tang cu'O'ng cong tác thu thp thông tin, biên tQp các tin bãi darn 

báo tInh Rip ihO'i, duy tn cOng tác tiCp, phát song cila h thông truyCn thanh tir 
thj xà den phu'O'ng. 

2. Kiêm soát, xii' 12khi có tInh huông dlch  bnh 
- Các Iirc 1u'cng tuyên dâu phOng, chOng djch tir thi xa den phu'O'ng tiep tyc 

nâng cao vai trO, trách nhirn, sn sang và kjp thO'i triCn khai thy'e hin các 
nhiêrn vu, giái pháp dC giái quyCt rnpi tinh huOng ye djch bnh xáy ra trCii dja bàn. 

- Các lye lu''ng phông, chông djch ciia tht xä, phu'ng, co' quan, dan vj, 
tri.thng hpc, nhà may, xi nghip, doanh nghip kp thO'i trién khai thu'c hin các 
nhim vu, giäi pháp quyêt 1it, linh hot, sang tao, giái quyêt kjp thO'i rni tInh 
huông nêu djch bnh xày ra trên dja bàn. 

- MOi phu'O'ng, co quan, don vi, doanh nghip, co' sO' san xuât, kinh doanh 
chii dOpg l.p  to (hoc b ph.n) tiêp nhn, quán !, huó'ng dn, phát hin xii l ye 
dich bnh darn báo kp thO'i hiu qua. 

- Khi phát hin eó ca nhirn Covid-19, 0 dich trên dia bàn phái ehi do thy'c 
hin khân tru'o'ng các bin pháp: khoanh viing, phong töa hp i fbi phát sinh 0 
djch, truy vet than tOe, lay rnu xét nghirn trong khu virc phong tda, Rip thO'i 
dua các trung h9'p F 1 di each ly t.p trung và to chirc quán 1 chat che cac 
tru'ng hçip F2, F3 theo quy djnh. 
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- Giao UBND phu'ô'ng theo dOi, quân 1 c1it chë các tru'è'ng hp'p each ly tai 
ca so tp trung, cách Jy ti nlià ('góm: Fl d hét thai hqn cách lvvé cl/a phim'ng. 
Ill clu'o'c ccch ly tai n/ic', theo quy dinh, các tru'ó'ng hQp P0 dà diéu tr/ khói bnh, 
P2 each ly lai nhc',, các tru'ô'ng hQp tiir vi'ing d/ch vé; phân cong hrc lu'Q'ng, giao 
trách nhim ciii the eho tirng thành viên, Ban can s1x khOi, TO COVID cong dOng 
thtrOng xuyên kiCm tra, giárn sat vic each ly tai  nhà (thirc hin kiêrn tra dt xuãt 
ngày It nhât 02 lan); cung cap thông tin, so din thoi cüa phuOng, khôi dé nguOi 
dan kjp thO'i lien 1c dC nghi ho try; yêu câu ngu'Oi cách ly và gia dInh phãi k' 
cam két chap hành nghiêrn tOc, không tir rô'i khói no'i dang cách ly. Tuyt dOi 
không duoc dé các trung hc'p dang cách ly tir rOi khOi noi cách ly. NCu dC 
xáy ra vi phrn thi Chti tjch UBND phu'Ong phái chju trách nhirn. 

- Giao UBNI) các phuOng phôi hçp PhOng y tê, Trung tarn y tC râ soát các 
dôi tu'gng tiCrn Vacxin theoNghj quyCt 21/NQ-CP cüa ChInh phü, däc bi't là uu 
tiên các Doanh nghi thiêt yCu, các tiêu thu'o'ng, nguO'i mac bênh man tInh, 
ngu'Oi trên 65 tuOi. ..l li ' Ban clii do, Trung tarn Chi huy và phôi hp vOi 
ngành y te tO ehüc tarn soát trong cong dOng dan cu trpng tarn, tr9ng diem, sóm 
khoanh vfing dp djch, quyêt tam chuyCn giãn each xã hi tO' thirc hin Chi thj 
1 5/CT-TTg sang Chi thj I 9/CT-TTg và sOm chuyên trng thai bInh thu'ô'ng trCn 
diabànthjxã. 

- Trung tam tê, các Trrn Y té thirc hin nghiCm tue vic lay rnâu xét 
nghiêm PCR cho các tru'Ong hçip cách ly tp trung và each ly tti nba theo diiing 
quy dinh (thuc hin lay mâu tii nhà, no'i each ly dê lay rnãu xét nghirn; cung 
cap thông tin, so din thoi cüa Trung tarn, cüa Trrn dé nguOi dan kjp thOiliCn 
lc dê nghj hO trp' ye y te; Tru'ô'ng h9'p Tram y tê phuOng không dü nhân 1rc dê lay 
mâu tui nhà thI Trung Tarn tê cir them nguOi dê ho trçi. 

3. Ap thing các bin pháp hin chê tp trung dông ngirô'i tü' ohoo' ngày 
13/9/2021 den khi có thông báo tiêp theo 

- Dñ'ng càc hot dçng hi h9p, các s1r kin tp trung trên 20 ngu'd'i trong I 
phông; khOng tt tp ti' 1 0 ngu'd'i tró' lCn ngoài pham vi cOng so', tru'd'ng h9c, 
bênh viên; yCu cãu thçi'c hin khoáng each tOi thiCu 2rn giü'a ngu'd'i vOi ngu'Oi ti 
các dja diem cOng cong. 

- Dung trit de cc nghi lC ton giao, hot dng có t.p trung tlr 20 ngu'ô'i trO' 
len ti các Co sO' ton giao, tin nguO'ng, thO tçr; dumg tat ca cac hot dng van hóa, 
the dc, the thao, giái trI ti san van dông, cOng viCn, các da diem cOng cong. 

- Htn chê vic di chuyCn cüa ngu'Oi dan td' cac da phu'o'ng co nguy co' cao, 
có nguy Co dCn các dja phu'o'ng khác trCn dja bàn. 

- DOi vOi viêc cu'ó'i, vic tang: chi to chuc trong ni b gia dInh và các mdi 
quan h thire sir can thiCt nhu'ng khOng duc qua 20 ngu'Oi. 

4. Quãn 1, kiêm soát các hoit dng san xuãt, kinh doanh, dich vu 
4.]. Quán l trong các loii hlnh san xuát kinh doanh. 

Tani dung hoat dng các co sO' kinh doanh djch vv  trên dja bàn (trill' các co 
sO kinh doanh cac lou hang hóa, djch viii thiêt yCu) cij the: 
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- Tarn dung hoat  dng các loti hInh ldnh doanh, dich vu: khu vuc vui choi, 
giái trI, tp the duc, the thao; phông tp gym, the hlnh, yoga, massage, xông hoi, 
spa thârn rn', co' so' lam dep, quán bar, ca phC, karaoke, vu tru'ng, bi-a, co sO' 
cat toe, gôi dâu; các co so' trO cho'i diên tü', diem truy cp Internet, be bo'i. 

- Dôi vO'i các co sO' kinh doanh dich vu an, uông, câ phC: clii cho phép bàn 
mang ye, không duge ho trI an, uOng tai ch. 

- Giao UBND các phung thông báo cho ngu'i dan và các to ché'c, cá nhân 
trén dia bàn ye danh muc các Ioai hInh san xuât, kinh doanh, dich vu dung hoat 
dng. Các 1oi hInh san xuât, kinh doanh, djch vu không thuc Danh muc diirng 
hot dEng thI du'gc phCp hot dng. 

- UBND các phu'O'ng thông báo và yêu câu ngu'O'i diirng dâu các co sO', 
doanh nghip, to chirc, cá nhân du'Gc phép hot dng chju trách nhirn báo darn 
an toàn tuyt dôi và thi'c hin day di các bin pháp chOng djch tti co sO', nhãt là 
thrc hin nghiCm 5k. 

- Quán l cht chC dôi vó'i các djch v có tiêp xOc nhiêu ngu'i nhu ban 
hang shipper, online (hang tuân xét nghim y tC kiêrn tra), nhân viCn giao djch 
ngân hang, buu din. 

4.2. Quán I hoqi dç5ngci'a các cloanh nghip 
- Các Doanh nghip tiêp tic tic hin nghiém tue các van bàn chi do cüa 

Trung u'o'ng, Tinh và thj xa v vic triên khai cOng tác phông, chOng djch 
COVID- 19 tai CO SO' san xuât, kinh doanh; chü dng xay dirng phu'ong an phông, 
chông djch t?i  các I)oanh nghip và thi'c hin nghiêm tuc, day dO phuang an 
theo quy djnh. 

- Quàn l, kiêm soát chat thông tin ngui lao dng ngoài dja bàn th xâ lam 
vic ti các Doanh nghip dC darn báo cong tác phông, chông djch Covid- 19, 

- Yeu câu ngu'O'i lao dng thii'c hin nghiêm "5K" theo khuyên cáo COa 130 
Y tê, tat ca các cOng nhân khi vào lam vic dêu dugc do than nhiêt, sat khuân và 
deo khâu trang, thirc hin test nhanh 1 tuân/lân. Dông thO'i phãi khai báo y tê bat 
buc tti các Trung tarn y tê hoc khai báo din tü ti website http://tokhaiyte.vn  

- Các Doanh nghip phái có kê hotch quán 1 chat chë nguii lao dng a 
tO chiii'c san xuât giãn each, phân cong hçp I lao dng theo tirng ca dC darn báo 
khOng tp trung qua dOng ngu'i; xét nghim djnh ks', luân phiCn theo hu'ung dn 
cua ngành y tC. 

4.3. Quán 1," hoqi dng các chq; siêu thf.' 
a. D& vó'i các cho', siCu thj dang hott dng 
- UBND các phu'O'ng thãnh 1p t quán 1)2 phông, chng djch ti các chç 

do 01 dng chI lãnh do UBND ià tO tru'O'ng. 
- Chi ban các hang hóa djch vit thit yu thco quy djnh. 
- Di vó'i các chg, siêu thj giao UBND các phuO'ng tiêp t1ic chi dio CáC 

phu'ong an phOng, chng djch ti co' sO' kinh doanh và hO trI gian hang, giãng 
day dam báo ldioáng each 2rn giü'a các gian hang. 

- YCu CU và hu'ó'ng dn ngu'O'i ra vào, tharn gia hott dng tui khu virc chg 
phãi thit'c hin nghiCm 5K theo khuyn cáo cilia B Y t: deo khâu trang, rO'a tay 
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bang dung djcb sat khuân và giü khoáng each tôi thiêu 2rn giüa ngtxè vi nguè'i, 

han ch s lugng ngu'ôi cüng rnt inc tharn gia hoit dng trong khu vu'c chG, 

siêu th, dng thai thi'c hin t& các quy djnh v phông, chng djch bnh. 

- B trI lrc lu'p'ng d theo dOi, quán l cht chë s chü hang, chü phu'ong 

tiên... là ngu'd các tinh ldlác và dja phu'ang ving djch vào quan h trao dôi hang 

boa... nhrn phOng ngüa, phát hin sirn nguOn lay bnh. 
- Phân dâu trong thO'i gian sóm nhât các tiêu thuo'ng, ngu'O'i bàn hang, 

ngu6i lao dng, ban quán 1 chq duc tiêrn It nhãt 01 rnüi vacxin. 

- Tiêp tklc  triOn !<hai vic xét nghim bang phu'ong pháp test nhanh kháng 

nguyen hoc PCR dôi vó'i ban quán l' chg, các tiêu thu'o'ng, nguOi bàn hang tai 

các dai 1, siCu thi,... dinh kS'  01 tuân/iân. 

b. Di voi Chg Horn, Cho' Bn Ca: Giao UBND phu'ng Nghi ThOy xây 

dirng phu'oiig an hot dng c,i th, chi tiêt trInh UBND thj xã xem xét rnc ct.ra 

tr& lui theo quy djnh. 
4.4. Qu6n li hogt dç3ng khai thác thzy san 
Giao UBND các phu'O'ng xây dirng phuo'ng an ciii the darn báo all toàn cho 

nhân dan san xuãt và khai thác hâi san trong thi gian thirc hin Chi thj 15/CT-
TTg, lu'u rnt so ni dung: 

a. DiCu kin ra khoi dôi vó'i tàu cá, thuyCn thnng, dOi vó'i thuyCn vien. 
- Darn báo an toân ye ngu'O'i và phu'o'ngtin. 
- Tru'ó'c khi ra kho'i khai thác, dánh hat thüy hái san phái dang k va duc 

UBND phu'ông dOng ' bang van ban (Co vOn bOn dOng k3' kern theo). 
- Khi ra khoi chü tàu thuyén và thuyên viên phái mang theo day dO các 

1oi giây CMND hoc thC CCCD cOa các thành viCn tharn gia khai thác thOy hái 
san, van bàn dOng cho phCp ra khoi khai thác dánh bat thüy hãi san do UBND 
phung cap (trir phu'o'ng tin thuyen thnng); phiêu báo két qua xét nghirn 
Covid-19 có két qua am tInh trong thi hin (7 ngày/1 lan), hCt thô'i hn trCn thI 
tiep tiic di xét nghirn iti. 

- ChO tàu thuyên khi den UBND phung lam dGn dãng k' khai thác thOy 
hãi san phái mang theo cac 1oui giay tO' sau : giây dang k tàu cá, giây phép khai 
thác thOy san, giây chO'ng nhn an toàn k5i thu.t do chi cic ThOy san cap, giây 
báo ket qua xét nghirn Covid 19 am tjnh dOi vi toàn b thuyên viên trên tàu. 

- Tru'ó'c khi di khai thac thOy san, thuyên tru'O'ng du'a phu'o'ng tin den diem 
kiêm soát và trirth các Ioti giây t theo quy djnh dê làrn thO t1ic xuât, nhp lach. 

- Phai th'c hin day dO, nghiCrn tOe cac bin pháp phOng, chOng djch 
bnh Covid-19 trong toàn b qua trInh khai thác, dánh bat thOy hái san (tir khi 
xuât ben, trong toán b thi gian khai thac, dánh bat thüy hái san trCn bien cho 
den khi trO' 1ti dat iiên và qua trInh tieu thii thOy hãi san). 

b. Vê luàn chuyên hái san và hang hóa phlc vi khai thác: 
- Tai càc Ben Ca, Câng cá UBND phuO'ng thành l.p to dê kiêm soát.,hu'ng d.n 

darn báo 5k trong phOng, chOng djch do 01 dOng chI lãnh do UBND lam tO tru'&ng. 
- Càc tàu, thuyên khi khai thàc thüy hái san ye phai neo du bOc hang hái san 

o hai dla  diem cO djnh tti Cang cá và Ben cá; thuyCn thnng phái du'a vao càc chg. 
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Sau khi bôc hang hái san tiii tàu thuyn len bô', thI nhn hang hóa phiic 

vv khai thác cho chuyCn ra thai tiêp theo tti Cáng cá, Ben cá. 
- TiCu thii san phârn ti các diem: Ben cá, Cãng cá và mt so chg dup'c 

phép hott dng trCn dja bàn thj xa. 
-. Ngu'O'i vn chuyCn hang den các diem nêu trên phái có phiCu báo k& qua 

xét nghirn Covid-19 có kCt qua am tInh trong thOi hin sO diing theo quy djnh 
(trong vOng 7 ngày). 

- UBNT) các phuang xO 1,2 nghiêm các tru'Ong hccp vi phrn cOng tác 
phông chOng dich hnh Covid -19, trong khai thác và buOn ban thiy hãi san. 

5. Quãn t dôi vó'i cong trInh xIy diyng 
5.1. DÔI vol cOng trInh dOu tii' cóng: 
- Các don v thi cOng xây ding cii the tirng phuang an thi cOng (thOi gian, 

cOng ti'Inh nào, sO lu'png cOng nhàn lam vic...) trInh Chü dâu tu phC duyt vi 
có phuang an dam báo an toàn tuyt dOi phOng, chOng djch. 

- SO !u'çmg cOng nhân lam vitc không qua 10 ngu'Oi/cOng trInh. 
- Tuân thu 5k. 
5.2. DOi vOl cOng trinh tu nhOn ('nhO 6' riêng l. 
Duc phép thi cong nhuiag tuân thu các ni dung sau: 

- Ttp kêt vt Iiu, v sinh rnOi tru'Ong darn bâo dñng quy djnh. 
- Quân l cOng nhân t1c hin 5k. 
- SO lu'9'ng cOng nhan lam vic không qua 10 ngu'Oi/cOng trInh. 
- Giao UBND các phu'Ong thu'Ong xuyên kiêrn tra trong qua trinh thkxc hin. 
6. To chIle diy liçc 
Barn sat huó'ng dan cüa SO Giáo diic và Dào tao  dê tharn rnu'u tO chOc thijc 

hiên sat vó'i tInh hinh thu'c tin trên dia bàn thi xä. 
7. Vê cOng tác an sinh xä hi 
- UBND các phu'Ong chü tn phôi hp'p các phông, ban, ngành thj xa xây 

dçing kê hoich cii the ye cung rng hang boa, giái quyet các cOng vic cho nhàn 
dan, darn báo vOa phông, chông djch vOa phát triên kinh tê, on djnh dOi sng 
nhân dan. 

- Thirc hin tOt cOng tác theo dOi chãrn soc sOc khöe cho nguO'i dang thirc 
hiên cách ly theo quy djnh. 

- Quan tam hO tr9' cung rng thirc phârn, các mat  hang thiCt yCu cho các 
truOng h9p dang each each ly; thông d ngu'Oi dan thieu lu'ang thu'c, thçrc phârn. 

- Darn báo an sinh xã hi cho các gia dlnh có hoãn cánh khó khãn, ngu'O'i giâ 
neo doiri, ngu'Oi có cOng, gia dinh lit s, nguOi lao dng mat vic lam, trong thOi 
gian djch bnh; to chü'c chi trâ kjp thO'i các chê d chInh sách dOi vO'i các dOi tu'çng 
nguOi có cong và than nhan ngu'O'i có cOng, các dOi tu'ccng báo trçl xã hi. 

- TiCp tiic kCu gpi, van  dng, buy dng các nguOn lu'c hçp phap d h t 
kjp thO'i cho ngu'O'i dan và hO trçY cho các ht'c 1u'cng tharn gia tIch c1rc tnong cOng 
tác phông, chOng djch. 

- TiCp tuc ia soat cac tivang hop, dOi tuong bi anh huong bcn dich Covid - 
19 du''c hu'&ng chC d chInh sách de tOng hp báo cáo co quan có thârn quyCn 
ho trp' kjp thO'i. 
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8. Quy d!nh ye giãy tô cho cãc phtro'ng tin cho' hang hóa thiêt yen 
cung cap cho các da phtwng khác 

Thixc hin theo huóng dan cüa SO' giao thông ye däng k' hot &5ng cüa 
phuo'ng tin vin chuyCn hang hOa thiCt yCu. 

9. Cong tác ttthn tra, kiCm tra, kiêm soát phông, chông d1cb bnh 
- fiêp tuc duy til hoat dông thuong xuyên, hen tuc, hiêu qua cac to tuân tia, 

kiêrn soát cüa Cong an th xa, Di QLTTDT vâ các TO kiêm tra cüa phi.thng, To 
covid cong dOng dê kjp thai phát hin, xr 1 nghiêrn rninh các tru'ng hpp vi phm 
các quy djnh ye phOng, chông djch COVID-19. Giao Cong an thj xã và các 
phumg tharn mu'u 1p các diem chôt chn nêu thtt sçr can thiêt. 

- Tang cirô'ng cong tác kiêrn tra, giám sat dôi vi các co sâ kinh doanh. 
djch vi, các chç' trCn dia bàn dê kjp thi phát hin, chân chinh nCu có vi phrn. 

- ThuO'ng xuyCn kiCrn tra dt xuât, giárn sat hang ngày dôi vó'i các tru'O'ng 
hcp dang each ly tp trung, cách ly tti nhà. 

IV. TO CIIUC THIXC IIIN 
1. YCu cAu các phOng, ban, ngành, do'n vi và UBND các plurông trên co' SO' 

chüc nãng nhirn vi cia rnInh và các ni dung trong ké hoch tO chirc thçi'c hin 
nghiêrn tic, toàn diên, linh hoat, quyêt 1it và hiu qua các ni dung theo yCu 
câu ti Chi thj I 5/CT-TTg cüa ChInh phü. 

2. Giao các thành viên Trung tarn Chi huy phOng, chông djch COVlD19 
thj xã, các phông, ban chuyên rnôn, Trung tarn Y té thj xã và các phu'ng barn 
sat cci sO', tang cu'O'ng chi dao, kiêrn tra, huó'ng dan kjp thO'i và tháo gO nhü'ng 
khó khän vu'ó'ng mac, bat cp trong cOng tác phOng, chông djch trên da bàn. 

3. Giao UBND các phu'O'ng xây dirng KC hoich, phtxo'ng an cu the, chi i.iCt 
vic thrc hin Chi thj 15/CT-T'l'g trén dja bàn phthng và háo cáo ye UBND thj 
xã trithc 14h ngày 13/9/2021. Riêng UBND phuông Nghi Thu, Nghi ThOy triCn 
khai môt so biên pháp cap bach, tuyt dOi không 10' là, chü quan; cO kC hoch dê 
quãn l, kiCrn sat chit ngu'O'i i'a, vào dja bàn phu'ing; thrc hin nghiCni tiic quãn 
l các tru'O'ng hçip cách ly tp trung, each ly y te và cách ly tti nba. Các phu'ô'ng 
nêu dê xáy ra sai phini Tru'O'ng Ban chi dto, Chi huy tru'óng chju hoàn toãn 
trách nhiêm trLl'ó'c L3Cf), Trung tarn Chi huy, UBND thj xã. 

4. Trong qua trInh triên khai t1iirc hin nCu có khO khãn, vu'ó'ng mac kjp 
thii báo cáo ye UBND thj xà, Trung tarn Chi huy phOng, chông djch Covid -19 
thj xà d hithng dan chi dto. 

5. Kê hoach  nay có hiu hrc ké tix ohoo' ngày I3/9/2021.,'>- 

No'i n/ian: 
- BCD phông, chông Covid-19 huh (b/c); 
- TT Clii huy PC dich Covid-19 Tinh (b/c) 
-Sö'Ytê(b/c) 
- TT Thj uy — HDND thj xä (b/c); 
- BCD phông, chông Covid-19 thj xã; 
- IT Clii huy PC dich Covid-19 thi xã; 
- UBMTTQ và các doàn the thi xt; 
- Các phông, ban. ngành. don v tlij xä; 
- UBND các phuông: 
- Liiii: VT, YT. 

TM.TRUNG TAM CIII HUY 

CHU TICH UBND TH XA 
I)oãn Tin Dung 
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