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V/v triên khai t1irc hin Cong 
din sO 1436/CD-BYT ngày 

19/9/2021 cüa Bô Y té. 

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc1p—Tirdo--Hinh phñc 

Cv'ca Lô, ngày tháng 8 nàm 2021 

KInh gü'i: 

- Truö'ng các phông, ban, ngành, don vi trên dia bàn thi xã; 

- UBND các phLl'ô'ng 

Thirc hin Cong van so 6975/UBND-VX ngây 21/9/2021 cüa UBND tinh 

Ngh An v vic triên khai thirc hin Cong din s 1436/CD-BYT ngày 

19/9/202 1 cüa B Y té. UBNID thj xã yêu cu: 

Trithng các phông, ban, ngành, dcm vj cp thj; Chü tjch UBND các 

phu0ng can ci chirc näng, nhim v11 ducc giao trin khai thirc hin cac ni dung 

chi dao  cUa Bô Y t tai  Cong din s 143 6/CD-BYT ngày 19/9/202 1 (phó to giri 

kern) 

No'i nhân: 
- Nhix trên; 

- S Y t; 
- TT Thj üy, HDND thj xã; 
- CT, các PCT UBND thj xà; 
- MTTQ thj xâ và các doàn the; 
- Luu VT, YT. 

Hoàng Van Phuic 



BQ Y TE CONG HOA XA HQ1 CHU NGHiA VIET NAM 
Dc hip - Tir dø - Hanh phuc 

So: 1436 /CD-BYT 1-là Nç5i, ngày 19 tháng 9 nãm 2021 

CONG DIN 
Vê 'içc quãn trit cong tác xét nghini Va rnt so bin phap phông, chông 

djcli COVID-19 khi thiic hiên giãn each xã hti vã tang cuông giãn each xa hi 

BOY TE - Co'quan thurng trirc Ban Chi dio Quc gia phOng, ch6ng djch COVID-19 cliên: 

Ban Clii d?o  phông, chng dich các tinh, thânh ph trirc thuc Trung uang. 

Thçrc hin ' kiên chi dao cüa ThC nràng Chinh phü, Tru&ng Ban Chi do 
Quoc gia phông, chOng djch COVID-19 ye vic quán trit cong tác xét nghiêm và 
rnt so bin pháp phOng, chông djch COVID-19 trong thai giangiân each xà hi 
và tang cl.r&ng giàn cách xa hi; tiép theo COng din sO 1409/CD-BYT 
ngày 15/9/202 1, B Y te- Ca quan Thu&ng trirc Ban Chi do Quoc gia dé nghi 
Ban Chi do phOng, chong djch COVID-19 các tinh, thành phô trirc thuOc 
Trung rang tiêp tyc chi do tO chirc thirc hin cãc n''i dung sau: 

1. Khn trucing t chrc tritn khai các clii do, kêt lu.n cCia ChInh ph6, 
Thu tung ChInh pht:i vâ hi.r&ng dn cia B Y têti COng din sO 1409/CD-BYT 
ngày 1 5/9/2021 ye vic xét nghim vã rnt sO bin pháp phOng, chOng djch 
COVID- 19 khi thyc hin giãn cách xã hi, tang cuäng giân cách xã hi và phô biên 
den tat cãcác qu.n, huyn, xã, phiräng, thj trãn; tp trung thrc hin ti các dja bàn 
nguy ca rat cao, nguy ca cao và thithng xuyén kiêrn tra, giám sat dê phát hin sim, 
chn chinh kjp thai các tn tai,  vllâng mac trong qua trinh triên khai thc hin. 

2. Trén co sâ kt qua th'rc hin, quyêt djnh vic nOi lông giàn cách theo 
nguyen täc thrc hin có l trInh và h dan cap d nguy ca t&ng buàc, chäc chãn. 
Ti các dja bàn nguy ca (vung yang) và bInh th.thng mO (viing xanh), thrc hin 
vic xét nghim vi các nhóm nguy ca, các da diem nguy ca, dO kjp thà'i diOu chinh 
phà hcip các bin pháp phông, chOng djch. 

Ban Chi do phOng, chng djch COVTD-19 cãc tinh, thành ph tip tyc 
tang ctr&ng chi do và khân truung to chirc triOn khai thirc hitn./. 

Ncri ,z/:rn: 
- ThO tiràng Chinh phü (dé báo cáo); 
- Các Phó ThCi nxàng Chinh phã (dê báo cáo); 
- Thành vién BCDQG PCD COVID-19; 
- Van phàng ChInh phi; 
- Các D/c Thtr tri.ràng BYT; 
- Các Vi,i Cc, Tong cic, VPB, TTrB; các don vj trirc thuc B; 
- S& Y tê, Y tê các ngành; 
- Uru: VT,VPBI. 
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