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KInh gi:ri: 

- Trung các phông, ban, ngành, dan v cp thj lien quan; 

- UBND các phung 

Thirc hin Cong van s 7000/UBND-VX ngày 22/9/202 1 cüa UBND tinh 

Ngh An ye vic triên khai trin khai thirc hin Kêt 1utn s 03-TB/BCD ngày 

18/9/2021 cña BCD phông, chng djch COVID- 19 tinh Ngh An và Cong van 

so 711 7/UBND-TTCH ngày 25/9/2021. 

UBND thj xã yêu cu: 

Truông các phông, ban, ngành, don vj cap th lien quan, UBND các 

phuông can cü chirc näng, nhim vv duqc giao trin khai thixc hin ni dung ti 

Thông báo s 03-TB/BCD cña BCD phông, chng djch COVID-19 tinh Ngh 

An và Cong van s 7117/UBND-TTCH ngày 25/9/202 1 cüa Trung tam chi huy 

phông, chng djch tinh Ngh An (phó to gl'ri kèm). >/Ov1iv/ 

No'i nhân: 
- Nhix trên; 
- SYtê; 
- TT Thi üy, HDND thi xã; 
- CT, các PCT UBND thj xà; 
- MTTQ thi xã Va các doàn the; 
- Lixu VT, YTA( 
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So: t4'I i ' BND-TI'CI 
V v diu chiiih nOi dung Lti COng \fl SO 

711 U.BN1)-\X ng 24/92()2 I 

.\'ghé An, ngàv 25 i/iOiig 5  ná;n 202/ 

Kinh gu'i: 

- Cong an tinli; 

- So' Giao thong vn t.ái: 

- Sc Y t: 

- Ban ('hi dio phOng. chOng dch ('OVI!)- 19 c.ic 

hun. thinh phô, thj xi. 

tinh Ngh 'An. 

Ngâv 24/9'202 I '[rung tarn phOng, chOng djcb COV 11)- 1 9 t mb ban hânh 
COng van sO 711 5/URNI)-l'l'CH ye vic to chrc phong. chong dh tii cic chOt 
kiCrn soãt dich 1 iCn tinh, 

DC tao thutn lo'i cho các p1iiro'n tin vn chuyn vâ ngui thin dn ir v 
dja bm tnh Ngh An, '[rung turn phOng, chOng dlch  COV ID-I 9 unh diCu chmnh 

nçi dung t?i  Mic 2, COng van 711 5/UI3NI)-i"I'CI I nhu' snu: 

"2. Dôi vâi cOng dan tti' tat cá các dja phu'o'ng khãc irCn ci nuc khi dên/tró' 

v din ban tinh Nghé An vCu câu xuãt trInh giây xCt nghitrn urn tinh vO SARS-
('oV-2 hang phro'ng phip R1'-PCR hocw  lest u/ian/i k/zdng uzgui'êuz co Iziii ly'c 

tr()flg nq 
,
03 ngàv kê là' ngai' Cu Ijet qua XCI ng/liçni lruiii?g in hip kh;ig 

clap u'ng cliu /C1?n neu irèn i'2u au Xe! nghiiii !csf n/ian/i kháng nguyen ngaj Icli 

chat): tip umc thirc hin cac bin phãp phOng, chOng djch COVID-19 theo hung 
c1in ti COng van sO 4600!UBND-BCD ngãy 06'7/202 1, COng van sO 
4919/LJBNI)-BCI) ngãy 16/7/2021, COng van sO 336713CD-SY'l ng'iy 
31/7/2021 , COng 'an so 3547/BCD-SY'l' ngty I 0;$/202 I cia Ban Clii do phOiig. 

chOng dch COVID-19 tinh vâ COng van so 450 1/'fl'CH-SYT ngây 2 1i9202 I cua 
Trung tarn Chi huy phông, chOng djch COVID- 1 9 tinh." 

Các ni dung khác t.i Cong van sO 71 15'CBND-TTC11 ngy 24/9202I 
khOng thay dOi, Nhjn thrcic van ban d ngh các dan v  triCn khai thii'c hitn.. 

Vo'i u/ian: 
- Nhr trém 
• BCI) PCD COVJD-19 tinh (dé bc); 
- Chi tjcb UBNI) tinh: 
- PCT VX URN 1) tinh; 
- Gyp, PCVP \TX URNI) 1mb; 
- Ltru: \"l', K3VX ('FP. P). 

PHO Cliii TC UBND TINH 
Bii Dmnh Long 
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KET LUAN CUA BAN CHI DAO TINIT 
tii I-Ii nghj trtrc tuyn toàn tinh ye phông, chông djch Covid -19 

Ngày 17 tháng 9 näm 2021, Ban Chi d?o  phàng, chöng djch Covid-19 
tinh (sau day viêt tat là Ban chi dao) h9p trrc tuyên vói các dja phuo-ng trong 
toàn tinh. Dng chI Thai Thanh Qu, U viên Ban Chap hành Trung uong 
Dãng, BI thu Tinh y, Tru&ng doàn Di biêu Quoc hi, Ch tjch I-iDND tinh, 
Tnrng ban Clii do; dông chi Nguyen Van Thông, Phó Bi thu Thuàng trVc 
Tinli y, Phó Trir&ng Ban Chi do; dông clI Nguyen Dcrc Trung, Phó Bi thu 
Tinh us', Chü tjch UBND tinh, Phó Trir&ng ban Ththng triIc Ban Chi dao chü 
trI h5i nghi. Cüng dr có các dông chI thânh viên Ban Clii do, thành viên là 
giüp vic Ban Chi dao  cap t.inh, cp huyn và cap xã trong ton tinh. 

Sau khi nghe bão cáo tinh hmnh phông, chông djch Covid-19 trCn dia bàn 
tinh, kin cüa các dai  biêu dir Hi nghj, dông clii Truóng Ban Chi dao, thay 
rnit chi trI Hi ngh kt lun: 

1. V tlnh hInh cong tác phông, chông dlch  Covid-19 thôi gian qua 

- Dçt djch Covid-19 tr ngày 14/8/2021, din ra phirc tap, lay lan n.hanh 
trCn din rng tai tat cá 21/21 huyn, thành ph, thj xä trong tinh; tác dng 
tiêu crc d&n nçi hoot dng kinh t và däi song xä hi, src khOe, tInh rim 
cüa nhân dan; toãn tinh da phâi huy dng rat IOn ye nhãn luc. vat krc dé 
phàng, chng djch. 

• Dn thô'i di&ri hin nay, cong tác phông, ch6ng djch Covid- 19 trên dja 
bàn toán tinh dä dat  dugc hiu qua tIch circ; co bàn không ché, kiêm soát 
dugc nguôn lay nhim, nhât là so ca nhiCm bnh trong cong dâng dà giâm 
iiimnh, các vüng nguy ccr cao dugc thu hçp; nhiéu dja phuong bat du trO lai 
trng thai bInh thuàng mOi. 

- Kt qua dt duçic trong phOng, ch&ig djch Covid- 19 thôi gian qua 
khng dlnh,  nh&ng bin pháp chi dao, giài pháp phông, chng djch cia tinh 

ra là dung dn, kp thai, nhât là: Sr chi dao báo dam th6ng nhãt, quyt liêt, 
linh hoat, chñ dng, d&t khoát, di dôi vOi tang cuäng kiêm tra, giám sat t 



chirc thirc hit.n tr tinh den co s. Phirong cbâm fl4 ti ch& trong phôn2., 
chông djch ducic thirc hin tot, chü dng và phát huy hiu qua. Dic biCt là s 
dOng thuin, iing h to iOn cOa nhan dan; sy quyCt tarn, vào cuçc dâng hO cüa 
ca he thông chinh trl,  sr tn tãni cng hiCn cüa các 1yc krong tuvê.n du. cmn 

hO, chiCn s5. ngành y t& tInh nguyen viCn, can b co s, khOi. xOni, bin... 

Ban Thu&ng vy Tinh üy, Ban Chi dio tinli ghi nhtn, dánb gi'i Cao, hiCu 
throng nhüng CO gang, nO 1yc cüa cc cap, cac ngành, Co quan, dcn vi, cn& 
dOng doanh nghip, can b, dáng viCn, ngi.ili lao &ng Va toan the nhân thin 
trong tnh cia chung s'xc, dng lang phOng. chng djch. 

Tuy rìhiên, cOng Uc phOng, chông djch mit sO da phuong, doii vi \'ul 
cOn môt s6 hn ch& yu kern: Trong lanh do, chi do Co f101 COfl biéu hién 
ehü quan, lo là, thiêu cánh giác; vic quãn lb" dia bàn, kirn soat ngun lay 
nhiCm, nhãt là t?i  các khu vrc cO nguy Co cao chua chat ch. Côn tác bàn 
darn "4 tai chô" cOn hj dng. chi.sa  dit Cu cãu dC ra. COng tác thông tin tuyôn 
truyên cO kic clura linh hot, kjp thai. Hot dng ciia tO Covid cong &ng 
cIma phát huy hiu qua. ' thrc ch.p hành quy djnb phOnz, chOng djch cüa 
mt bph.n nguii dan chira cao. 

2. Vê nhiin giãi pháp trçng tarn thOi gian tói 

Hiên nay, tInh hInh djc.h Covid-19 trCn the giái và nhiu dia phirong 
trong Ca ni.rrc van cOn diên biCn rat phre tap; trong tinli, dich bênh tuy dã 
thrgc kiém soát nhung chra vtrng chc, t l nguxi dan tiCrn v.c-xin cOn 
thp; nguy Ca djch Covid- 19 bang phát tth lai là rt iOn. 

D g1t1 vUng thành qua dã dat  di.rc, kim chC và day 1ii djch Covid-19, 
sm dua các hot dng ye trang thai bInh thuOng rnOi, Ban Clii dao tinh vCu 
câu các cap, cac ngành, co quan, don v trong tinh tiêp rye thuc hién toàn 
din, quyCt iit cong tác phOng, chông djc.h theo chi dao cüa irung 1r0ng, 
Chinh phü, Chi thj s 07-CT/TU ngày 07/8/202 1 ca Ban Thung vu Tinh tiv 
và các van bàn chi dao cia tinh, trong dO tp trung mt s nhiêrn vu, giãi 
pháp tr9ng tam nhu sau: 

2.1. TiCp tic nâng cao nIitn thtrc, tràch nhim trong Iãnh dao, chi thio 
phOng, ch6ng djch; không dC xây ra hai khuynh hu0ng: ThOa man vci kt qua 
dâ dat  dugc, To là, mat cánh giáe; chü quan, nóng vOi, chi.ra chun bi t6t, an 
toàn dà nói lông các bin pháp phông, ch6ng djeh. 

- Ban Chi do các cap thuäng xuyCn dánh giá toàn din, tong the, sâu sat 
tInh hInh djch trén da bàn dé xác djnh các giài pháp pht'i h9p, chInh xác clio 
tlrng ving then müc d djch. 



- Tip tic tp trung ngun lrc, vt lixc d nhanh chóng thu hep và xóa 
"vung do", "vng cam" trén bàn d djch, thrc hin phuong chãni gn each 
rông, khoanh vJng, phong tOa hep, chat chë, gän vói tp trung xi:r 1 nhanh. 
trit dê; quyêt tarn giU vCrng "vüng xanb", da bàn an toân, n djnh; tp trung 
xây dirng xä, phuäng, th trn thrc sir trO' thành pháo dài chông dlch vcmg 
chãc, mi ngucii ddn thuc six la môt chién s5 Irong phong, chông dich 

- Tang cuO'ng kitm tra, kiêm soth, nhât là dOi vO'i ngu6i den và ye ri dia 
phuang khác. Quãn l cht ch di hien dng dan cu trên dja bàn vâi phucng 
chârn '1ãng gi[ lang, xã giü xã, huyn giQ huyn. Phát buy ti da vaj trO tO 
Covid cong  dông, to tiy quán, to giám sat cong  dông, khuyCn khIch thuc hiên 
co cht khen thu&ng di vii vic cung cap tin bão, t giác vi phm quv dinh 
phOng, chông djch. 

- Tp trung triän khai các giái phãp t'rng diing cOng ngh thông tin trong 
chi dio, quail 1 phOng, ch6ng djch; cp ma QR den urng ngui dan, cap nhât 
dÀy dCi thông tin liCn quaii dê quãn ly thun tifl, chrnh xac Va diCu tra, truv 
vt nhanh chóng khi xuAt hin tInh huông nhim bnh. 

- Triên khai xétiighim Covid-19 ngâu nhiên, dnh k các dia bàn. Rhu 
VITC Co nguy co lay nhim djch cao nhir: chç, trung tam thuang rnai, truông 
hoc b&ih .iCn, khu cOng nglmêp, Ca sa san \uât kwh doanh, dcn i 
tài.... Khu*vên  khIch nguè'i dan tr xét nghirn dO gOp phân phàt hién sam. 
nâng cao hiu qua phOng, chng djch. 

2.2. TiCp t1c duy tn tinh than vã hin pháp chi d?o  phông, chng dich 0' 
mirc cao, nghiOm ngit. 

- Môi dja phuong, dan vj, ngui dirng dÀu cap iy, chinh quyên, thu 
tntsông Ca quan chju trách nhiin bão dam an toàn phàng, chOng djch trong 
rnoi hot dng thuc phrn vi quàn 1 v6i nguyen täc "An bàn là trOn hat, 
truác bet", "An toàn phOng chông djch thi mai duqc phép hot dng". 

- Ta chrc ki cam két gail trách nhim toàn dan tham gia phOng chng 
dich; can b, dâng viên, cOng chirc, vién chtrc, nguO'i lao dng các co quan, 
doll vj trong h t1i6ng chInh tr phñi guong mu thirc hin. 

- Các thng chI üy viCn ban thtx&ng vv, cap üy viOn các d1 thung xuvOn 
chi do, dOn d6c, kiêm tra, giám sat và chju trách nhiêrn di vOi cOng tác 
phOng. chmg dch Covid-1 9 & dja bàn, dan vj thrc phãn cong phu trách. TO 
chrc kim tra, giám sat vO'i thành phãn gçn, dia bàn kiOm bra rông, d6i tuang 
kiêm tra da dng, kp th61 phãt hin, chAn chnhi, khãc phiic nh&ig so' ho, 
khuyêt diem trong phOng, chông djch. 
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- Kiên quyêt xr 1 nghiin, kê cá xr I' trách nhim hInh su d61 vói 

nhng Ca nhân vi phtrn quy djnh phông, chng djch; thay th can bô Co v 
pharn, kluiyt diem dC c1ch bnh dién biCn phirc tap. 

2.3. Tang cung thông tin ye phOng, chông dch Covid-19 kip t1ii. 
ding, dü, dê nhâ, d thrc hin dê nguà dan nâni ch?ic cac k5 nãng ca bin 

hong \'leC bao ye ban than, gia ciinh cong dông tuyCn tru\én, thuyCt phuc d. 
nhãn dan tIch crc tliam gia chap hành cic quv djnh phOng, chOng dich, khOn 
d ai drng ngoài cue hoac  di ngugc 'ai trong "cuc chin" vdri dich Covid-

1 9; khoi day,  phát huy sirc minh " chi niOm tin, nguOn Içrc to iOn cüa nhân 
dan thaw gia xãy drng "ving xanh an toàn" "phOo dài vng chãc"; phô bin 
các mô hInh hay, each him tOt, diOn hInh lien tin; kiCn quyCt dãu tranh, phàn 
bac, xu 1 nghitm hani \ i dua tin SaI U) Ca tac gay hoang Wang ti ong iihâr 
dan, ânh hung xâu den cong tác phOng, chông djch. 

2.4. hey) tic rà soát, cOng cô, chuân bj chu dáo các diu kin phOng. 

chông dch theo phuong châni fl4  tui ch" dO khOng h dng, bat rig tnrOc 

các tInh hung ini, cao hon, phrc 1tp hon. 

- Dng viOn, ho tr kip 1hOi, to diêu kin thuin 1çi d eác hrc 1ung 

thaw gia phàng, chcng djch, nhât là 1rc 1uong tuyên dãu thuc han tt rihiãrn 
vu; titt kiim chi thtrông xuyOn, khoán chi chcra cap thiët và huy dng cOc 

nguon lrc hpp plp khac piiC vi cOng tic phOng, chông djch. 

- TiOp tiic nãng cao ning )irc diêu trl bnh nhân Covid-19, han ch ti cia 

các ca dièn biên nng, tü vong. Tp trung triOn khai chiCn djch tiOm vc-xin 
phOng Covid- 19 bão dam an toàn, dOng tin d k hoach. 

- Rà soái. và h trg kjp th0i nguài dan dang g.p khO khan, nht là ngthi 
nghèo, ngi.rO'i già, trO em, ngrèi tan tt neo dcrn, không dO bt ci ngui dan 
nao thiu an, thiu mc; khuyên khIch, tao diu kiin vã quán i' các hoat dng 
thin nguyen ho trg ngiri dan gp khO khän bâo darn an toân, hiu qua. 

- Báo dam an ninh tr.t tr, an toàn xà hi, tuyt dôi khOng dê các tru'6ng 
hçp içii diing tInh hInh djch bnh dê triic lçii, hoat dng phi pháp. 

2.5. Clii do day mnh san xuât tai nh0ng ithu vuc, dia bàn, co sä darn 
baa an toàn; chuân b các diCu kin, tng buóc khOi phuc phát trin kinh t - 

xã hi khi chuyên sang trng thai bIrih. thithng mó. 

3. V các kin ngh.j, dê xuãt 

3.1. Trung tam Clii huy phOng, chOng djch Covid-19 tinh, Uy ban nhãn 
dan tinh chi dao các ca quan chirc nang nghiên cCru, tham ml.ru phuang an xcr 
1' các kin nghj và nhórn kin nghj sau: 



T/L BAN CHI iiO 
CHANH VAN PHONG TINH ü 

Kiêm 
N4r THTLrCNG TRUC 

<V - H trq vt tu, phuong tin, thit hj y t dào tao nhân 1rc y CG sâ; 
di&i dng nhân 1irc phyc vii 1y inu xét nghirn plìàng chông dich, h tra 
tiêm chiing dai  trà cho các dja phirnng. 

- Quy djnh di tucfng thu phI và mien phi trong vic to chirc xét nghiém 
Covid-19 toàn dan nhrn bào darn ngun hrc phOng, chcng djch lâu dài. Trmnh 
thâm djnh, cap phép xét nghirn sang 19c Sars-Cov-2 bang phuung pháp RT-
PCR cho Bnh vin Da khoa Khu vixc Tây Bc Ng1i An. 

- Tang cu&ng lirc ltrcmg, b sung phuong tin, thiCt hj dC nâng cao hiêu 
qua kiêrn soát nguài và phixo'ng tin ra vâo dja bàn iliTh, nhât Ia các fli\'n 

di.r&ng tr9ng diem. 

- X.y dirng cci ch rang buc ban quân l' khu cOng nghi.p, doanh 
nghip, ca s& san xuit phãi phOi hçp ch.t die vi chInh quyên da phuong si 
tai trong cOng tác kiêm tra, kiCm soát, giárn sat phàng, chOng dch Covid-I9. 

- Gii thiu, ho trçi t?o  vic lam cho ngui lao dng hj mat vitc; hO tro 
giông, cy trOng vit nuôi, tiCu thy nOng san cho nOng dan; h trçi tháo gö khO 
khãn cho doanh nghip trCn dja bàn bj ánh huàng djch Covid-1 9. 

- Xem xét, có phtrang an ho trg, tao diCu kin cho nguO'i dan dan 
ngoi tinh có nguyen v 9 ng tth v qué. 

3.2. Qua trInh thirc hin cong tác phèng, chOng djch Covid- 1 9, các cp, 
các ngânh, các da phuong tip txc phàn ánh nhUng vti&ng mac, bat cap vã d 
xu.t, kin ngh ye Ban Chi dio và Trung tarn Cii huy tinh dé cii dao xr 1 
kjp thai. 

D ngh Trung tam Chi huy phàng, chông Covid-1.9 tinh, Ban Chi dao 
phOng, ch&ig djch cp huyn, cp xã và các c.p iiy, t chirc dãng. th chirc 
chinh tr - xä hi, các ngành, co quan, don v Va cap üy viCn c.ác cap quán 
trit, thixc hiri nghiêrn n1c kt lun cña Ban Chi do tinh. 

Noi nhân:  

- Thãnh viên Ban Chi dao tirih, 
Trung tarn Chi huy tinh, UBND tnh, 

- Ban Chi do các huyn, thành ph6, th xà; 
- tiry viên BCH Dàng b tinh, 

Phó Chánh Van phông Tinh iy (TH), 
- Phông Tng hcp \'än phàng Tinh iy, 

Li.ru V.n phong Tinh üy. 

Phn TrQng bang 
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