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S: /UBND-YT 
V vic tang cuô'ng cong tác phông, 
Chng djch Covid trong thñ gian ti 

Ci'ca Lô ngày thcng 9 närn 2021 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p - Tu' do - Hanh phIic 

KInh gi:ri: 
- Các phông, ban, dan vj lien quail; 
- UBND các phu'rng. 

Trong nhu'ng ngày qua, trên dia bàn thi xâ trin khai thirc hill Chi thj 
1 9/CT-TTg cüa Chjnh phü, các cAp, các ngành tr thj xà dn ca so' dä vào cuôc 
quyt 1it, trin khai nhiêu giài pháp dông b, nhn djnh, dánh giá sat tInh hInh 
din bin nên dã kiêrn soát dtrac dch, thj xã dã bão v thrçyc viing xanh và dü 
diu kin xin chü truang chuyn rni'rc d bInh thu'O'ng mo'i. 

Tuy nhiên, vn cOn mt s tn ti hin ch: Tu tuo'ng Ia là, chü quan, tir 
main vó'i thành qua dt du'p'c cüa rrn5t b phn can b, nhân dan trong COng tác 
phOng, chng djch; Cong tác quàn 12 các hot dng theo Chi thj 19 có dAu hiu 
lo'i lOng, kirn tra xo' 1)2 chua nghiêrn, nhât là tInh trng tp trung dOng ngu'o'i, 
khOng dam bäo v khoâng each ti djch vli an ung, ch... 

Dé thirc 1lin nghiêm cOng tác phông, chng djch trên dja bàn thj xai trong 
tho'i gian to'i, dc bit là thirc hin t& miic tiêu kép: vira phOng chng dich, vi'a 
phát trin kinh t. UBND thj xai Co'a LO yeu câu: 

1. Các phOng ban, ngành, dan vj, lixc 1u'cng, UBND các phu'o'ng tiêp tVc 
quán trit, lam tot cOng tác phông, chng djch Covid -19 theo Chi thj 19, dOng 
tho'i xây dirng k hoch phát trin kinh tê, xai hôi, dam báo quOc phOng an ninh. 
Dc bit quan tarn cong tác an sinh xai hi. 

2. Tip tc xây drng k hoch, phuo'ng an d gft vQ'ng vOng xanh trCn 
toàn dja bàn thj xai; tang cuo'ng theo dOi, kim tra tInh hInh, din bin cüa djch 
Covid 19 cüa các dja phuang trong và ngoài tinh dê có phu'o'ng an o'ng phó, däc 
bit là nhn djnh, dánh giá du'gc các ngun nguy ca lay lan djch d ngan chn 
kjp tho'i, tip tçic phát huy vai trô tO COVID cng dng d quãn 1)2 chat nguO'i di, 
dn dia bàn. Nhn djnh dê dê xuât các khu virc, linh vuc cAn tArn soát darn bào 
an toàn. 

3. Tang ci.ro'ng cOng tác tuân tra, kiem soát, kjp thO'i xo' 1)2 nghiêrn các 
truO'ng hçip vi phtm ye cOng tác phOng, chng djch trên dja bàn, dc bit là vi 
phirn 5K, tp trung dông ngu'O'i ngoài cong sO', truO'ng h9c vl,r9't qua so lu'çng 
quy djnh, các truO'ng hç'p khOng chAp hành quy djnh v cách ly, khai báo y 
theo dOi, giám sat cht che cac truO'ng hcp di/tro' v tiir nai có djch hoäc ngoâi 
dia bàn dn lam vic, lao dng, san xuât kinh doanh, buOn bàn... d có bin 
pháp xO' 1)2 kjp thO'i, hn ch nguy ca lay lan djch. 

4. Tip tiic tang cu'O'ng quàn 1)2 các hott dng san xuAt, kinh doanh, 
thuang mi, dch vu, hot dng xây dirng, hot dng cüa các chg, di 1)2, siêu thj 
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trên dja bàn d kjp thi phát hin xfr 12  các trung hp không chp hãnh nghiêrn 
quy djnh ye phông, chông djch, yeu cu dóng cüa các Co so không darn báo an 
toàn v cong tác phông, chng djch. 

5. Tip tiic nâng cao trách nhirn cüa ngi.thi thirng dâu co quan, don v,  chü 
tjch UBND các phumg, trách nhim cüa các thành viên Trung tarn chi huy t'ir 
thj xã dn phithng; Trtthng hyp co quan, don vj hoc UBND phu'mg nào chñ 
quan, lo là d djch bnh Covid 19 lay lan trO 1i chju trách nhirn tru'Oc Chü tjch 
UBND thj xa. 

Yêu c.0 thu truè'ng các co quan, don vj, Chu tjch UBND các phu'àng nghiêrn 
thc triên khai thuc hiên./. 

ATo'i ii I, a ii: 
- BCD PC djch thj xâ; (b/c) 
- ChO tich, các PCT UBND tlij xã; 
- UBMTTQ và các to ch(rc doãn the; 
- BCD, UBND các plii.rOng; 
- Các phOiig, baii, ngãnh lien quan: 
- Luu: VT, YT.A) 

Doãn Tiên Dung 
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