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KE HOACH 
Thy'c hi.i Quyêt djnh so 3406/QD-UBND, ngày 18/9/2021 cüa UBND tInh 

Ngh An ye diêu chinh các bin pháp phông, chông dlch  COVID-19 

Thirc hin Quyt djnh s 3406/QD-UBND ngây 18/9/202 1 cüa UBND tInh 
Ngh An ye vic diêu chinh các bin pháp phông, chông djch COVID-19 theo 
Chi thj so 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu tung ChInh phü trên dja bàn thj 
xà Cira Lô. Trung tarn Chi huy phông, chông djch COVID-19 thj xà Cua Là ban 
hành Kê hoach triên khai thuc hiên nhii sau: 

1. MUC J3iCH, YEU CAU 
1. MucdIch 
- Cii the hóa ni dung Chi thj so 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu tu'ó'ng 

Chinh phü phà hcp vó'i diêu kin thirc té cüa tinh và thj xã; triên khai thixc hin 
quyêt 1it các bin pháp phông, chông djch COVID- 19 theo các cap d nhãrn 
quyêt tam gi vtng rnôi truô'ng an toàn ye djch bnh, báo v vling xanh tuyt 
dôi toàn thj xà; dông thà'i nâng cao vai trô, trách nhim cüa các cap, các ngành; 
kjp thô'i phát hin, xir 1, kiêm chê, day !üi không de bnh dch bang phát ti'a 'a 
trên dia bàn thi xã Cira LO. 

- KCt h9'p nhiêm vi kép: vra phông chông djch, vü'a phát triên kinh té xã 
hi, nhu'ng uu tiên hang dâu tp trung phông, chông djch; hn chC tOi da tác dng 
cüa djch bnh den boat dông san xuât, kinh doanh, di song cüa nhân dan và các 
hoat dông cüa các ca quan, to chrc, do'n vj trên dja bàn. 

2. Yêu cau 
-Thông nhât nhn thirc và hành dng, quán trit sâu sac quan diem "chông 

dich nhu' chông giäc", huy dng sij vào cuc cüa ca h thông chInh trj và mpi 
ngu'ô'i dan, dê cao lut, kS'  cu'o'ng, trách nhirn cüa ngu'i dimg dâu, thi.yc hin 
nghiCm các biën pháp phông, chông djch theo chi do cüa BO ChInh trj, Ban BI 
thu', Quôc hôi, ChInh phü, Thu tuó'ng ChInh phü. Dông thñ thrc hitn mvc  tiêu 
tiêp tiic phát triên san xuât kinh doanh, giài quyêt vic làrri vó'i sir quãn l2 cii the 
cüa BCD COVID -19 yà UBND thi xã. 

- Can b, dáng viên, cOng chirc, viên chuc phài guo'ng mâu, di dau trong 
yiêc thçi'c hin các bin pháp phông, chOng djch. 

- Kien dinh thuc hiên các nguyen täc phông, chOng djch: ngàn chn, phát 
hiên, cách ly, khoanh yang, dâp djch; dOng thai vâi vic lam tOt cOng tác diéu 
tn, phucing chârn "4 tii ch", tuyt dOi khOng lo' là, chü quan. 

- Du'o'c nó'i lông các bin pháp htn chê dC phiic yu phông, chng djch dä 
tic hin phü hçp vói diên biên djch bnh; khOi phc các hott dng kinh tC - xã 
hi ti'en co sa bào dam kiêm soát tot dich bênh trén dia bàn. 



II. NHIM VJ VA GIAI PHAP THUC HI1N CHI THI sO 19/CT-
TTg NGAY 24/4/2020 CUA THU TU'O1'4G CHiNH PHU 

1. Cong tác tuyên truyên 
- Tiêp titc dam bâo cong tác tuyên truyên sâu rng trong các tang lop Nhân 

dan thirc hin tOt các Quy djnh tii Chi thj 1 9/CT-TTg, các bin pháp phOng, 
chông dich Covid-19. Trong do, yêu câu tat cá nguO'i dan thj xã, cüng nhu nguO 
dan ncyi khác dn thj xã phài thirc hin trit dê khuyên cáo 5K "Khâu trang - 
Kh khuân - Khoàng cách - Không tii tp - Khai báo y tê" và thirc hin ngliiêrn 
bin pháp phông, chông djch Covid-19. 

- Tuyên truyên gu'ang ngu'ñ tOt vic tOt, các bin pháp, giài pháp trong 
phát triên kinh tê - xã hi, các mO hInh, chü truong thirc hin nhim vi kép: 
PhOng chông djch và phát triên kinh tê, xã hi. 

- Tuyên truyn các chê tài xü' 12, xir phtt các hành vi vi phxm khOng chIp 
hành phOng, chng djch dê giáo diic, nhãc nhi, ran de trong cOng tác phOng 
chông djch. 

- Khuyên cáo ngui dan chi ra du'ng khi dam báo an toàn và thirc s1i' can 
thiêt; tránh tInh trng chü quan, lc là trong thirc hin phông, chOng djch. DOng 
thvi nâng cao 2 thirc trách nhim trong cOng tác t1r báo v rnInh, bão v gia dInh, 
nO! cu trili, noi lam viêc, h9c tap, san xuât kinh doanh và nai cOng cong. 

- Tuyên truyên cho rnpi ngui dan tü CáC ving djch ye dja phu'o'ng phâi 
khai báo y tê trung thirc và trách nhim; chu dng khai bao y tê và lay rnâu xét 
nghim khi co biêu hin các triu chü'ng lam sang nhu: sot, ho, khó thO hoc có 
triu chLrng nghi ngO' nhiêm COVID-19. 

- Tiêp tçlc tang cuO'ng COng tác thu th.p thông tin, biên tp cac tin bài darn 
báo tInh kjp thO'i, duy tn cOng táC tiêp, phát song cua h thông truyên thanh nh 
thj xã den phithng. 

2. Kiêm soát, xü' 1 khi cO tInh huông dlch  bnh 
- NguO'i dan thu'mg xuyên ri.ra tay bang xà phông hoc dung dich sat 

khuân; deo khâu trang khi ra ngoài; giU khoàng cách an toàn khi tiêp xüc; khOng 
tp tnung dOng ngui tti noi cOng cng, ngoài phm vi cOng so, tru'Ong hpc, 
bênh viên. 

- Các 1irc lu'gng tuyên dâu phOng, chOng djch tih thj xa den phu'O'ng, co' 
quan, don vj tiêp ti7ic duy trI hott dng, nâng cao vai trO, trách nhim, san sang 
và kip thOi triên khai thirc hin các nhim vi, giài pháp dê giài quyêt rnpi tInh 
huOng ye djch bnh xáy ra trên dja bàn. 

- Khi phát hin cO ca nhim Covid-19, 0 djch trén dja bàn phái chi dao  thirc 
hiên khân tnrang các bin pháp: khoanh vüng, phong tOa hçp 0' no'i phát sinh 0 
dich, truy vet than tOc, lay rnau xét nghirn trong khu vixc phong tOa, kip  thO'i 
du'a di cách ly tp trung và tO chii'c quân l' chat chë ding quy dnh. 

- Duy rI rnçi hott dng cüa các co' so' y tê dê ngu'O'i dan du9'c tiêp cn kjp 
thhi các djch vi y tê trén dja bàn nhu'ng thirc hin nghiêm các bin pháp phOng, 
chOng djch. 

- Giao UBND phu'O'ng tiêp tiic theo dOi, quãn 1 cht chê các tru'Ong h9'p dã 
hoàn thành cách ly tp trung, dã diêu trj FO khói bnh trO' ye dja phu'o'ng cách ly ti 
nha, cac tiuo'ng hop ngoai dia ban, däc biêt la tu vung dich ye (thuc hen kiêrn tia dOt 
xuât ngày It nhât 3 !ânituân). TO chirc k cam Ret yOi các h gia dInh, các doanh 
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nghip, Ca s& san xuât kinh doanh thrc hin nghiêrn các bin pháp phông, chông 
djch COVID-19. Tuyt dôi không duqc dê các tru'ô'ng hçip nay rô'i dja bàn, nêu dë 
xây ra vi pharn thI Chü tjch UBND phumg phài chju trách nhirn. 

- Giao UBND các phithng phôi hçp Phông y tê, Trung tarn y tê rà soát các 
dôi tung tiêrn vacxin theo Nghj quyêt 21/NQ-CP cüa ChInh phU, có kê hotch 
tarn soát (test nhanh hoc xét nghim PCR) mt so ngành nghê, djch vi.i (cac 
trng hçip di, tr ye ngoài dja bàn), quyêt tarn báo v vüng xanh toàn thj xã. 

- Trung tarn Y tê, các Tram Y tê, các dan vj lien quan bô trI can b, phi.rang 
tin, Vtt tu' y tê dê san sang ü'ng phó trong mi tInh huông theo quy djnh. Cong 
khai thông tin, so din thoai cUa Trung tarn, cüa Trtrn dê ngu'ô'i dan kjp thà lien 
1c d nghj ho trg ye y tê. 

- Tuyên truyên, vn dông nhân dan không ra ngoài nêu không thQtt sr can thiCt 
và thirc hin các bin pháp phông, chông djch COVID-19. Không tp trung qua 30 
ngui ti ncii cong cong, ngoài phm vi cong s, truông h9c, bnh vin; giQ' 
khoãng cách tôi thiêu 0lm khi tiêp xiic. 

3. Cãc djch vi.i, hot dng duy'c hot dng; không thrQ'c ho,t dng tü' 
OhOO' ngày 19/9/2021dên khi có thông báo tiêp theo 

3.1. Tçini dii'ng Iwçit d3ng 
- Các hot dng lê hi, nghi lê ton giáo, giãi dâu the thao, sçr kin Co tp 

trung dông ngui ti fbi cong cong, san vn dng và các sr kin kn chixa can thiêt. 
- Hott dng các ca si kinh doanh djch vii không thiêt yêu (khu vui cho'i, 

giâi trI, casâ lam dçp, karaoke, rnát-xa, quán bar, vu trung....). 
- To chirc các cuc hçp, hi nghj dông ngu'i chu'a can thiêt, không dê 

dInh tr cong vic nhât là các cong vic có thii han, thai hiu theo quy djnh cüa 
pháp 1u.t, cac dch vi cong phiic vi nguôi dan và doanh nghip. 

- To chirc lien hoan, tic m1rng. 
3.2. Các djcli vi theic Iioit  ct3ng 
- Các Ca sO' kinh doanh thuo'ng rnai djch vu (ban buôn, ban lé, khách san, 

co sO' lu'u trü, nba hang, quán an... tth các co sâ nêu tai  diem 3.1 trên day); khu 
tp 1uyn the thao, khu di tIch, danh lam thang cãnh dugc hot dng tth li 
nhung phãi thrc hin các bin pháp bâo darn an toàn phOng, chông djch nhu': 
Trang bj phOng h cho nhân yien, do than nhit khách den; bô trI day dii phu'ang 
tin, v.t tu' dê rira tay, sat khuan tai  ca s và báo dam giàn each khi tip xiiic. 

- Hott dng 4n chuyen hành khách cong cong nhrng phái thirc hin các 
bin pháp báo darn an toàn phông, chông djch theo huóng dn cüa So Giao 
thông vn tái nhu: hành khách và lái xe phâi deo khâu trang, bô trI day dü 
phu'ang tin, xà phông, dung djch sat khuãn d rOa tay cho hành khách. 

- Dôi vo'i cac sij kiên phuc vu muc dich chinh tn, kinh tê, xä hôi thuc su 
can thiet phâi to chic thI do cap üy, chInh quyen dja phuang quyêt djnh và thirc 
hin các bin pháp phông, chông lay nhiern nhtr: deo khâu trang, sat trüng tay, 
ngOi giãn cách; thirc hin giarn sat ye y te. 

- Dôi vói hott dng các chci: 
± UBND các phu'Ong thirc hin tot kê hoach phOng chông djch tai  chg dã 

dirçic xây dirng. 
+ To chiirc k cam ket giUa UBND phung vOl BQL chq, các tiu thu'ang 

ye thçrc hin dting cac quy djnh, khuyen cáo ye phông chOng djch và chju trách 
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nhiêm tru'c pháp 1ut nu d djch Covid-19 lay nhirn ti chcc do lG là các bin 
pháp phông, chông djch. 

+ Bô trI lirc luçmg BQL chg Va hrc lu'çing an ninh trt tir thu'mg trirc ti 
chç trong thô'i gian chçi hot dng nhám tang cuèng kiêrn tra, kiêm soát lôi vào, 
kiên quyêt lcbông cho vào chg nhü'ng trueing hçp không tuân thu quy djnh ye 
phông chông dch. 

+ Thirc hin nghiêm tiiic các bin pháp phông, chông djch tii chcc nhu: deo 
khâu trang, rira tay bang dung djch sat khuân và giU kkioâng cách theo quy djnh, 
hn chê 1ung ngithi c11ng mt lic tharn gia hot dng trong khu vrc chc. 

+ Ban Chi dao  phông, chông djch cüa phu'ng to chrc kiêm tra, giám sat 
cong tác phông, chông djchti chg It nhât 01 lân/ngày. 

+ Chi bô trI 01 - 02 lOi ra/vàocho. 
(Liru dôi v&i chQ' Horn: Tiêu thumg chua dugc tiêrn it nhát 01 rnüi väc 

xin khOng duçc vào hot dng và kinh doanh trong chg). 
- Dôi vi các siêu thj, d?i !,2: Thrc hin nghiêm các bin pháp phông, 

chông djch nhu: giäng day t1r ngoài cii'ra, yêu câu khách hang rü'a tay sat khuân, 
khuyên cáo ngui dan gi khoáng cách khi vào mua hang hóa. Dông thà'i, các 
siêu thj mini, ci:ra hang tp hóa yêu cau tat ca nhân viên ban hang deo khâu trang 
và rüa tay sat khuân trong qua trInh tiêp x1c, trao dOi mua ban, giao 
djch; khuyên khIch nguè'i dan mua hang trrc tuyên. 

- DOi vi hoat dng khai thác thüy san: Giao UBND các phu'ng xây drng 
phu'o'ng an ci the darn báo an toàn cho nhân dan san xuât Va khai thác hái san 
trong thai gian thirc hin Chi thj 19/CT-TTg, tp trung mt sO ni dung sau: 

+ Dam bâo an toàn ye ngui và phuang tin. 
+ Thirc hin day dü, nghiêm tue các bin pháp phông, chông djch Covid-

19 trong toàn b qua trInh khai thác, dánh bat thüy hái san; thçrc hin dung cam 
kêt vi UBND phung, Tram  kiern soát Biên phông truc, trong và sau khi khai 
thác thüy hái san ye. 

+ Tai các Ben cá, Càng cá UBND phuông duy trI tO kiêm soát, Các tàu 
thuyên khi khai thác thüy hãi san ye trong qua trInh bOc hang phái darn báo 
phông chông djch. Quàn 1 cht chê chñ phuGng tin là ngui ngoài dja bàn, các 
xe chuyen ch hang hóa phái ghi nht k, ljch trInh day du. 

+ UBND các phithng xir 1 nghiêm các tru'Ong hçp Vi phrn cOng tác 
phOng, chOng djch bnh Covid-1 9, trong khai thác và buOn ban thüy hâi san. 

4. To chü'c dy h9c 
Barn sat hung dan cüa S& Giáo dc và Dào tao  dê tham muu to chü'c 

thrc hiên sat vi tInh hInh thirc tin tren dja bàn thj xã, tinh và Chi thj 19; thirc 
hiên khir trñng, y  sinh lOp hpc; ket hçp hçc trirc tuyen, thirc hin các bin pháp 
phông bnh cho hpc sinh. 

5. Ye cong tác an sinh xã hi 
- UBND các phu'ng chü trI phOi hp các phOng, ban, ngành thj xâ xây 

dirng kê hoach ci the ye cung üg hang hóa, giãi quyet các cOng vic cho nhân 
dan, dam báo vira phông, chOng djch vüa phát trien kinh te, On djnh di sOng 
nhan dan. 

- Thuc hin tOt cOng tác theo dOi cham soc sic khOe cho ngui dang thijc 
hin cách ly theo quy djnh. 
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- Quan tarn h trçY cung trng thirc phrn, các mt hang thi& yu cho ngu'ô'i 
dan; không dê nguO dan thiêu luang thu'c, thrc phârn. 

- Darn bão an sinh xã hi cho các gia dInh có hoàn cãnh khó khàn, nguñ giã 
neo dan, ngu'i có công, gia djnh lit s', ngirñ lao dng mat vic lam, trong thô 
gian djch bnh; to chi.irc chi trà kjp thai các chê d chInh sách dOi vôi các dOi tu'çing 
ngu'ñ có cong và than nhãn ngu'ii có công, các dôi tu'çYng bâo trçY xã hi. 

- Tiêp tiic kêu gci, vn dng, huy dng các nguôn 1irc hçip pháp dê ho ti'çl 
kjp thai cho ngui dan và ho trcY cho các !çl'c lu'çing tham gia tIch cçrc trong cong 
tác phOng, chông djch. 

- Giái quyêt kjp thai chê d5 cho các truO'ng hcp, dOi tuçYng bj ãnh hu'O'ng 
böi dich Covid -19 duoc hu&ng chê d chInh sách dê tong hp báo cáo co' quan 
có thâm quyên h trçy kjp thai. 

6. Cong tãc tuân tra, kiêm tra, kiêm soát phông, chông djch bnh 
- Tiêp t1ic duy trI hott dng thuO'ng xuyên, lien tçic, hiu qua các tO tuân tra, 

kiêm soát cüa Cong an th xã, Di QLTTDT và các To kiêm tra cüa phu'ng, TO 
COVID cong dông dê quán 1 chat chë các trueing hçp di/tri ye dja bàn; kjp thO'i 
phát hiên, xir 1,2 nghiêm các tnrtmg hp'p vi phm các quy dnh ye phông, chOng djch 
COVID- 19. 

- Tang cu'ng cOng tác kirn tra, giárn sat di vó'i các Ca s kinh doanh, 
dich vu, các cho trên dia bàn dê kjp thô'i phát hiên, chân chinh nêu có vi phim 

- Thtthng xuyên kiêm tra dt xuât, giárn sat hang ngày dOi vri các tru'Ong 
hcp dang trong qua trInh cách ly, cách ly ti nhà, hoàn thành each ly, diêu trj 
khOi nhiêrn dich COVID-19. 

IV. TO CHIC THI)C HI1N 
1. Phông Va Trung tam Y tê 
- Kjp thO'i phát hin, tham muu các bin pháp cách ly, khoanh yang, xü' 1 

trit dê các 0 djch; i1ng ding cOng ngh thông tin dê tim kiêrn, xác djnh các 
trnghç'p có nguy Ca lay nhim. 

- Hoàn thin kjch bàn và rut kinh nghim tO chiLrc phân luOng, phân tuyen 
diêu trj h9p 1 ngay tr khâu tiêp don bnh nhân, phông ngñ'a lay nhiérn ti các 
co so' y te, diem cách ly báo dam an toàn dOi vth can b y té, ngu'O'i tham gia 
phOng, chOng djch, nguO'i cao tuOi, ngu'O'i có bnh l' nên, các dOi tu'gng yCu the. 

- Ban hânh cam nang huó'ng dn thirc hin các bin pháp phOng, chOng 
djch trong cong dOng. 

2- Phông TC-KH 
- Xáy dirng kjch bàn kinh tê - xà hi, thu chi ngan sách, dáu tu' xây d'ng 

co bàn 3 tháng cuOi näm lam tiên dé xây drng k hoch nãrn 2022. 
- BO tn kinh phi d thçrc hin phOng, chOng djch và darn báo hot dng 

cüa he thông chinh trj, an sinh xã hôi, dau ti.x.. .trong tInh hInh môi. 
3. Cong an, BCQ quãn ski', Don biên phông Cü'a khãu Cãng Cü'a LO — 

Ben Thüy 
Tiep tue duy trI hot dng cüa các to, các doàn kiêrn tra; hoàri thin Va rit 

kinh nghiêm kich ban ung, pho dich benh, cOng tac bO tn lu'c luang, phOi hop 
trien khai d tránh six chOng chéo; kiêrn soát chat ch các tru'ng hp di, trO' e 
dja bàn; các tru'?ing hgp ra, vào luOng 1tch.... 
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4. Phông VH vã TT, Kinh t, Gião diic và Dào tio, Van phông 
HJJND-UBND thi xa 

Chi do thirc hin irng dung cong ngh thông tin trong khárn bnh, chü'a 
bnh, lam vic, h9c tp trirc tuyên, thuGng mi dIn tCr, thanh toán khOng dung 
tiên mt và thçrc hin các thu tc hành chInh, djch v công, thiic day xây dimg 
ChInh quyên din t1r và kinh tê so trong thi gian sm nhât. 

(Riêng phOng VH và TT xây dçrng kjch bàn trng buic mi li du ljch ni 
dja phü hp vth thirc tê cüa thj xã, tinh và Chi thj 19; xây drng kch bàn tuyên 
truyên cii the trong mi tinh huOng dam bào kjp thO'i, d nh, dê hiêu). 

5.PhôngKinhtê 
- Xây dirng kjch bàn phát triên các mO hInh kinh té trong tinh hInh mOi; 

khâo sat, dánh giá c the và chuan bj sn sang các diêu kin can thiêt, hang hóa, 
nhât là các hang hóa có igi the và tiêm näng cung rng ngay thj tnrè'ng khi hoat 
dng phiic vi nhân dan. 

- Xy dirng các bin pháp kich câu, day manh  tiêu dung, nhât là thu'mg 
mal diên tcr, h thông ban lé, darn bâo dü hang hóa thiêt yêu cho ngu'O'i dan trong 
mci tInh huông. 

- Tiép tue chi dao,  theo dOi và sat sao moi hoat dng t?i  các chç, siêu thj, 
ben cá; giárn sat cht ché hoat  dng dánh bat thüy san và quy trInh tiêu th san 
phâm darn bâo an toàn tuyt dôi trong phông, chông djch. 

6. Phông Lao dng — Thirong binh và Xä hi 
- Chü trI phOi hpp phOng Tài chInh - Kê hoach,  Uy ban nhân dan các 

phu'è'ng khân tru'ang ho trçY ngu'?i dan gp khó khän do dai  djch COVID- 19 bào 
darn kjp thè'i, cOng khai, minh bach,  dung dOi tung theo nghj quyêt 68. 

- Nãm bat thj tru'ng lao dng, quan tarn dào t?o  nghê, giâi quyét viêc lam 
cho ngu'è'i lao dng phü hçp vi tInh hInh thirc tê cüa thj.xã. 

7. Be ngh Mt trn To quôc Vit Nam và các to chñc doãn the 
PhOi hçp chInh quyên các cap tang cuèng vn dng nhân,  dan nâng cao 32 

thüc t1r giác, tIch circ tham gia phOng, chOngdjch; tiêp tiic cókê hoach tOng the 
dé phát dng phong trào chung tay phông, chOng djch truâc mat va 1u dài. 

8. Các phông, ban, ngãnh lien quan 
-Trên co s& chic nãng, nhim vu, thâm quyên xây drng các phu'ang an 

triên khai thtrc hin Chi thj so 19/CT-TTg cüa Thu tung ChInh phü phñ hpp vó'i 
diêu kiên thuc tê cüa dan vi. 

- Phân cOng can b lam vic, kjp thi giài quyêt cong vic khOng de tOn 
dpng, ánh hu'&ng den quyên và 1p'i Ich cüa doanh nghip, nhân dan. 

9. Uy ban nhãn dan các phu'ô'ng 
- Xây dirng ke hoch thirc hin Chi thj sO 19/ CT-TTg cüa Thu tu'ó'ng 

ChInh phü phü hcp vói diêu kin thirc tê và kê hoach  cüa UBND thj xa. 
- Tiêp t1ic day manh  cOng tác thông tin tuyên truyên ye phOng, chOng djch 

bnhvà phát triên kinh tê xã h5i; tang cung thanh tra, kiêrn tra xfr 132 nghiêm 
cac tO chirc, cá nhân thiêu trách nhim hoc có hành vi vi phm quy djnh phOng, 
chOng djch, k câ xfr 132 hInh sx (nêu có). 

- TO chu'c rut kinh nghim kjp thO'i, nghiêrn khac phé bInh các to chuc, cá 
nhan Ia là, chü quan trong cong tac chi dao,  diCu hành và d ra các bin pháp cii 
the thirc hiçn trong thai gian tói. 
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- Phân cong can b lam viêc, kp thai giãi quyt cong vic khOng dê tOn 
dong, ành hu'O'ng den quyên và 191 ich cüa doanh nghip, nhân dan. TO chii'c k 
cam kêt vi các ho gia dInh, doanh nghiêp, co quan, don vj trong thrc hin các 
bin pháp phông, chông djch COVID-19 và Chi thj 19. 

- Chütjch UBND các phu'ng xern xét, dánh gia mule nguy co' lay nhirn 
djch bênh dOi vi tirng khu vixc, khoi, ngành nghê dê dé xuât vó'i Ban Chi dao, 
Trung tam Chi huy phông, chông djch COVID-19 tp trung chi dto. 

Trên day là Kê hotch triên khai thirc hin Chi thj 1 9/CT-TTg cuia ChInh 
phü trên dia bàn thi xã, trong qua trinh triên khai thirc hin nêu có khó khãn, 
vung mac kjp thai báo cáo ye UBND thj xä, Trung tarn Chi huy phông, chOng 
dich Covid -19 thj xã dê hithng dn chi dio. 

5. Kê hotch nay có hiu 1irc kê tr 0h00' ngày 19/9/202 1.1. 

ATo'i nhân: 
- BCD phàng, châng Covid-19 Tinh (b/c); 
- TT Ch buy PC djch Covid-I9 Tinh (b/c) 
-SOY tê(b/c) 
- TT Thi iy — HDND thi xã (b/c); 
- BCD phOng, chOng Covid-19 thl xä; 
- TT Chi huy PC djch Covid-19 thj xA; 
- UBMTTQ Va các doân the thi xi; 
- Các phOng, ban, ngânh, don vi thj xã; 
- UBND các phu'Ong; 
- Lu'u: VT, YT 

TM.TRUNG TAM CH HUY 
CHI HUY TRIX'NG 

CHIIJ TICH.UBND THI XA 
Doän Tin Dung 
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