
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA [lot cHU NGEIiA VIET NAM 
Till XA CU'A LO Doe lap —  Ty' do — IInh phác 
S: /KH-UBND Cit'ci LO, ngày iháng 10 na/n 2021 

KE HOACH 
Triên khai "ThIch ü'ng an toãn, linh hoat, kiêm soät 

hiêu qua djch COVII)-19" trên da bàn th xä Cü'a Lô 

i'hrc hin Nglij quyt s6 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 ctia ChIiih phü; 
Quyt djnh s6 4800/QD-BYT ngày 12/10/2021 cia B Y té; Ké !ioach so 
598/Kk1-UBND ngày 21/10/2021 cua UBNI) tinh ye triën khai thlcli u'ng an bàn, 
linh hoat, kirn soát lieu qua djch Covid 1 9; UBND thj xã ban hành k hoach 
trin khai "ThIch ü'ng an toàn, linli hot, ldêin soát hiu qua djch CO VI l)-19" 
trên dia bàn th xa Cüa Là, ci the nlrn sau: 

I. MUC TIEU 
l3ào ye ti da src khöe, tinh mang  cüa ngträi dan; han cIi dn mt'rc thãp nht 

các ca mac, ca chuyên bCnh  nng, tr vong do COVID-19; kliôi phijc vâ phál triên 
kinli t - xã hi, bäo darn an ninh, trât ttr an toàn xã hi trong di&i kiCn  thIch iing 
an toàn; các phu'ng bat du 1 trInh thIch ü'ng an toàn; báo darn thij'c hiCn  mçic 
tiCu kép trong trang thai bInh tlllràng rni. 

II. NHIEN'I VU 
1. To dhic quán triCt,  tuyCn truyn, ph bin Nghj quyët I 28/NQ-CP ngây 

ngày 11/10/2021 cüa Chinh phü; Quyt djnh s6 800/QD-BYT ngày 12/10/2021 
càa 133 Y t; K hoach s 598/KH-UBN[) ngày 21/10/2021 ciia UBND tinh 
Quyt djnh s 3896/QD-UBND ngày 21/10/202 1 ban hành quy djnh tun thà'i irit 
s6 bien pháp phOng chng djch Covid 19 d "thich 1mg an toàn, linh hoat, kiCm 
soát hiCu  qua djch Covid 19" di vi timg cap d tren dja 1)àn tinh (goi là Quyt 
djnh 3896) và hung dn các cap, các ngành. Tao  chuyên biii iihn thui'c, trách 
nhiCm clia cá hC thng chInh tr can b, däng viCn, cong chrc, viCn chrc, ngu'ai 
lao dng va nhãn dan v "thIch (mg an toàn, huh hoat, kiCm soát hiCu qua djch 
CO VI D- 19". 

2. Triên khai k hoach, cu th hóa các quy djnh cia Trung ixo'ng, tinli ye thrc 
hen Nghi quyt 128/NQ-CP ngày ngày 11/10/2021 cita ChInh phu phit hp v1i 
tinh huuh thçrc t càa dja phi.rnng. Clii dao  t chuirc thi,rc hiCn  các  biCn  pháp phàng, 
chng djch COVTD- 19, phvc hi, phát triCn kiiih t - xã hOi vâi tinh thii chO 
dng, linh hoat, sang tao,  an toân, hiCu  qua. 

3. Thçrc hiCn  kjp thai, chInh xác viCc  cp nht thông tin, xác djnh, cong bO 
cp d5 djch và triên khai các biCn  pháp áp dçing tu'o'ng 1mg theo hu'O'ng dan clia SO' 
Y t vâ cac van bàn cUa tinh. 

4. Quân 1 chit ch cu' tnt vã di bi&i dng cüa nguäi dâii trCn dja bàn, dic 
biCt giárn sat y t di vO'i ngiO'i v ti2r các khu vij'c, dja phu'o'ng CO nguy co rat cao, 
nguy co' cao. Tlc hen tt các lnrO'ng dtn cüa B Y t Sa Y t ye xét nghini 



each lv, theo dOi y t ngu'i dn tü' vñng djch, tii' các dia phircing kiiac; ngu'äi nliâp 
cành (hao gin ire em chua tie/n hoic I/Cm chua dñ i/Cu vdc-x/n); ngui hoán 
thành each ly tp trung du'çyc di chuyên thun Ici v iii cu trñ/luu trñ, lam viëc dê 
phijc vi khôi pliic, phát triên san xut. 

5. Tip tçic b tn, quàn 1 chat chë các khu cách ly tp trung cüa th xã, các 
phu'à'ng; chñ dông xây dmg, dr phóng các khu cách ly tap trung dê dáp i.'rng phñ 
1icp vii timg cp do dich. 

6. Tip tic chun b hang lçrc mg pho vi djch COVID-1 9: Xây drng kch 
bàn và plivang an bdo darn cong tác y M phçic v phOng, chng djch theo tmg c'ip 
dO, to chO'c trin khai khi có dich xãy ra trên dia bàn; tang du'ng to c1i6'c dào 
tOp hun hang cao nãng lçrc truy vt, xét nghirn, each ly y té và diêu trj trCn dia 
bàn; Tang cung khá nàng thu dung, diu tr và chain sOc ngu'äi rnc COVID- I 9, 
nht là báo darn s6 giung hi sO'c cp cñ'u (IC U,) tai  các co' si khám benh,  chCra 
bênh trên da bàn (hao g61n cay IC' in' nhdn) sn sang dáp img tInh hInh dcli c/Ip 
d 3, 4. Co k hoach khà thi bào darn h thng cung cp ô xy boa lOng, khI cho 
cac co' s khárn chO'a bnh; các tram y t phu'Oiig bàn darn cling cap ô xy y tO, tO 
chain soc ngu'i nhim COVID- 1 9 tai cong dng. T chñ'c co' s khárn, chO'a bith 
vira diu tn bênh nhân thông thu'äng vii'a diu tr COVID-1 9. Bâo darn to chii'c 
phân lung, sang icc các tru'ng hcp nghi nhim dn co' s khám, chO'a bnh de 
phat hin ca bnh, quãn li c1it chë, tránh lay chOo. 

7. TiOp tue thij'c hin tot kê hoach tiêrn vac-xrn phOng COVID-19. Phrn dau, 
t' l ngu'i tà' 65 tuOi tr IOn du'cc tiOrn dü liu vc-xin phOng COVID-19 dat trOn 
80%. Ti.'i' tháng 11/2021 t' IC ngu'i ta' 50 tuOi tr IOn du'ç'c tiOrn dO lieu vc-xin 
phOng COVII)-1 9 dat trOn 80%. Trin khai kjp thai k hoach tiOm vac xin phOiig 
COVID-1 9 cho ngu'ai du'O'i 1 8 tuOi và tiêrn tang ci.rO'ng khi có luróiig dan và ph;in 
bô vic xin cOa S Y tt. 

8. TniOn khai càc hoat dng v vtn tài hang hóa, van tãi hành khach, giao 
thông liOn tinh, nOi tinh phO hc'p diu kiCn  phOng, chémg djch bCnh  darn bâo 
"thicli irng an toàn, 1mb hoat, kiêni soát hiCu  qua dich COVID-1 9" theo hu'ó'ng 
din cOa tinh. Day rnanh O'ng dung cong nghê thông tin và b tn h,i'c lu'ng dO tO 
chl'T'c phân Ii.ioiig, hu'O'ng din kiOm tra giao thông và kiem soát hiCu  qua phOng, 
chong djch COVID-19 phO ho'p vai din bin dcli bCrth  trOn da bàn và các quy 
dnh cua Trung u'o'ng, tinh trong tmnh hinh rnai. 

9. Xa dmg và tniOn khai k hoach bàn dam cung O'ng hang hOa thit yu 
phuc vi,i nhu cu cila nhân dan phO lip vai tO'ng cp dC diên bimi djch bênh trOn 
dja bàn thj xã; clii dao  cOng tác bàn darn hang bOa, nguyen vt liCu,  nang lu'cmg dO 
dáp i'i'ng yOu cau phi,ic 1ii san xut, kinh doanh và phát triOn kinh t - xâ hOi trong 
tinh hInh inO'i. 

10. TriOn khai cãc giái pháp tháo ga khO khãn vu'ó'ng rnc de darn bàn hoat 
dng san xuât, ldnh doanh thông suOt, tránii dO't gay chui san xuãt, cung wig, 
tiOu thu hang boa; trong dO, dc biCt  quan tarn vn d kt ni tiOu th,t san p1iirn 
nông nghiCp tren dja bàn tb xâ. 



11. Triên khai các giái pháp darn báo th'c hin Ham hçc 2021 - 2022 và các 
hoat dng van hóa - xã hôi an toàn, lieu qua, phti hp vi tinh hinh djch bnh 
COVID-I9 tai  timg da phu'crng. 

12. Bão darn an ninh trt tu, an toàn xâ hi và an ninh rnng, nhât là ti co so' 
va tai các dja bàn, khu virc cách ly y M; tang cu'ng phOng ngñ'a, du tranh vi các 
loai t.5i  pharn, dc bit là hành vi chng lai  lirc hrng chrc nang tham gia phOng, 
cling dich COVID- 1 9. TIch cçrc dng viên, khen thung các to chirc, Ca nhân cO 
nhiu dóng gáp, vic lam ciii th, hiu qua trong phOng, chng djch COVID-19. 

13. Tang du'ng cong tác truycn thông kp thO'i, bão darn thng nht chInli 
xác thông tin vi nhiu hInh thrc, da phu'ung tin n1irn nâng cao th(rc cua 
ngu'äi dan; khuyn khIch ngu'i dan thung xuyên tt di xét nghirn dë dam bào 
s(rc khOe do bàn than, gia dinh và cng dông. 

14. Kirn tra, don dc dii cp co si vic chuân bi các diu kin cin t1iit siii 
sang dãp img nhanh khi tinh hinh djch bnh thay dôi. 

III. TO CHU'C T111C 1-lIEN 
1. Phông V lê. 
- Chü tn pliSi hop Trung tarn Y t, các phOng, ban, don vj lien quan tharn 

imru UBND thj xã triCn khai thtrc hin "thIch rng an toàn, huh hoat, kirn soát 
hiu qua dch COVID-19" trén dja bàn thj xã; theo dOi, giárn sat, don disc, báo cáo 
Ban Chi dao  phOng, chng djch COVID-19 thj xâ, UBND thj xã kt quO thi'c hiCn 
cua các dia  phisong, don vj. 

- Cap nht các thông tin, d hiu phiic vçi vic xác dinh cp d dch the() 
1uu1ng dn cOa S Y t. Can cu' tInh hmnh djch, cOc tiêu cli phân loai d xác djnh 
cp d djch trên trên dja bàn các phuäng tharn rnu'u JBND th xã ra Thông bào 
cong b chuyn di cp d dch cp pinthng, kh6i, cçirn dan Cu. 

- Tniên khai kip thai k bach tiêrn vc xiii phOng COVfD- 1 9 do nguOi du'O'i 
1 8 tuOi và tiCm tang cuang khi cO hixang d.n va phân b vc xin cila So' Y t. 

- Chü tn, pMi hp Trung tarn Y t, UBND các phu'ng thung xuyCn nO 
soát, dáiih giá tInh hinh thani rniru UI3ND thj xã dC tniên khai to chá'c 1y rnâu xCt 
nghirn tIin soát dlnh kS', kim vu'c  có nguy co cao. 

- Cp iilt thuang xuyên tinh hinh din bin cua dch dê theo dOi, báo cáo 
UBND thi xä. 

2. Trung tam V tê: 
- Tip titc cüng O h thông y M tai Trung tarn, cad Tram Y t& b tn phuong 

tin trang thit b!,  ô xy, nhân li'c.,. d sn sang dáp (mg nhanh khi tinti hInh djch 
bnh thay dOi và darn báo cOng tad charn soc src khOe do nhân daii. 

- Tang cu'ang cOng tác giàrn sat, diu tra dch t trên d!a  bàn; TO chrc thçt'c 
hin, hu'ang dn di vai vic xét nghirn, each ly, theo dOi y t ngu'O'i dn ti' vtlng 
djch, tñ' các dia  phu'crng khàc; nguai nhap  canh; ngu'ai bàn thành cOch ly tp 
trung và các tnrang hp khác tnCn dja bàn. Hu'ang dn quy tninh thrc hiin tij 10 
clthc xCt nghirn SARS-CoV-2 bang test nhanh khOng nguyen do các doanli 
nghiCp, Nhà may, co s san xut kinh doanh, djch vu,.,. 
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- Darn bào v nhân lu'c, trang thit b, vt tu y t d t chrc tt cong tác tiëm 
vc xin phOng COVID-19 cho các Mi tucrng darn bâo an toàn, dáp img yêu ciu v 
phOng chng djch. 

- TO chO'c ly rnu, giám sat vic lay rnâu xét nghirn cOa các Tram Y tê cho 
tru'rng liç'p each ly darn bào dñng thai gian, quy djnh; Phi hcp phOng Y t, UBND 
cac phu'o'ng thu'ing xuyên rà soát danE giá tInh hInh tharn muil UBND thi xã dê 
triên ldai to chirc 1y iniu xét nghirn thrn soát djnh ks', khu vçrc có nguy cc cao. 

- PhOi hup COng an th xã nâng cao nãng hrc diêu tra dich té, kip tlii rà soit, 
phân loai các tru'ing luyp Fl dê tO chrc each ly, 1y rnâu kjp thii. 

- Tlllrc hiên nghiêrn tic chê do báo cáo hang ngày kOt qua triOn khai etc 
cOng vice v phOng chng djch, ly niu xét nghiem,  tiêrn vc xin covid 19,.. v 
UI3ND thj xã tru1ic 16h00 hang ngày. 

3. Cong an thi xä 
- Chü trI tO chñ'c các Ii,rc li.rcmg chO'c nãng báo darn an ninh trt tij', an toàn xâ 

hOi trén dia bàn thj xã và an ninh trên không gian mang,  nht là tai  các co' s, da 
bàn, khu vij'c each ly y t và khu diu trj bn1l nhân nhiêm COVID- 1 9; ting 
crà'ng phOng ngra, phát hin, dtu tranh, xii' ly nghiêrn các hành vi vi phm (wy 
dmli v phOng, chong dich COVID-19, djc biêt là hành vi cliong lai lij'c lm :ng  

ch'rc nãng thuc thi nhiêm vu phOng, cMng djch COVID-1 9 và li dijng cli nh 
sach phOng, ehong djch dO thi,rc hin hành vi pharn tOi. 

- Cliü tn, p1ii ho'p PhOng Y t& Trung tarn Y M và chInh quyn dja phu' 'ng 
cap n1it thông tin quail l Cu' tni'i và di bin dng ciia dan cu' trOn da bàn, jhiii 
hcip giàrn sat y t Mi vi ngu'oi v tii' viing djch, cáe khu vi'c, dja phu'o'ng Co nuy 
co nhirn COVID-19 cao và rt cao; to chii'c diu tra, truy vOt kp thà'i dôi vi các 
tru'äng hcip nhiOm Va nghi nhiOin COVID-19; p1ii 1icp ngành y t i'à soát, dánh 
giá, phân loai cac tniräng hcip nguy cci cao d chuyOn each ly lqp tinE. 

- Phi hop chat ché vi chinh quyn dja phu'o'ng và càc hj'c lu'o'ng chii'c iing 
dày manh ti'ng dçtng cong nghç thông tin và b tn lçrc lu''ng t chii'c phan luong, 
kiOrn tra, kirn soát giao thông phiic vu hiu qua cong tác phOng, chng dich  trOn 
dia bàn bào dam ph 1ip vi tmnh hInh djch bnh tai dja pliu'ong và dung viii các 
quy dnli ciia 'Frung u'oilg, dia phu'cng trong tInh hmnh miii; xii' l' nghiêrn các 
tru'à'ng hcip vi pharn quy dinh  phOng, cling djch, 

- Cliii trI, phi hcp viii các phOng lien quan, UBND càc phiià'iig tang cu'à'ng 
kiOrn tra vic chap hành càc quy djnh v phOng chng dich  Mi viii càc co' sii kinh 
doanh, dich vu, co sii lu'u tn tnOn da bàn dc bit là các co sO' kinli doanh djch vi 
cO nguy co lay nhiOrn cao ('kai'aoke, quthii bar, vi? lrii'O'ng, maixa, lain dep. Iiin 
lóc, inlci'nci, Iro cho'i cIiin lii'...); km thu xir l' nghiëm càc tnrO'ng hp'p vi pham. 

4. Ban Chi huy Quãn ski'  thj xã 
- Can cii' din bin tinh hinh djch bnli tharn rnu'u cho UBND thi xa thith up 

các khi.i each ly tOp tnung ciia tin xã, chO dng diu pliEi sO' dung các khu each ly 
tOp trung phii hcip viii tii'ng cp do dich. Chii tn, plii hcip viii các phOng, don vi 
liOn quin, UBNL) các phu'O'ng tO cue tip n1iin và each ly  eOng dan bào darn chiit 



ché, an toàn. 

- T1iräng xuyên kirn tra, dánh giá cong tàc quán 1', b tn tai  các khu each 
ly tp trung dë darn báo an toàn, không dê xáy ra tInh trang lay nhiëm chéo trong 
khu each ly. 

- Cluin bj t6t 1rc hrcing, pinrcrng tin san sang thain gia các nhini vij 
phOng, chng djch và giñp d nhân dan. 

5. Dê ngh Don Biên phOng CKC Cü'a Lô-Bên Thüy; Hal 1))i II: Tang 
cung bào darn an ninh biên gió'i; quân 1', kiërn soát ngu'à'i và plurccng tin ra vào 
khu vi.rc cra khu cáng, càng Ca, hoat d5ng  trên bin; tang cing dIu tranh v(1 
cac ba1  tôi phani Ici  diing tInh bIrth dch bith dê hoat dông; h trc 1'c Iucng kjp 
thai cho dja phu'cmg dê phijc vçi cOng tác phOng chng djch trên da bàn. 

6. Phông quãn L dO thi: Cliii trI, phi hcip vai các phOng, ban, doii vj lien 
quan, can cii' tmnh hInh thrc t tai dja phu'ong, quy djnh ciia S Giao thông vn tài, 
S Xãy dtmg d lurang dan, t chrc các hoat dng lien quan dn v.n tài hang 
hóa, van tài hành khách, giao thông; hu'ang dn, kiêrn tra các hoat dOng  xây dij'ng, 
liii cOng cãc cOng trmnh, dij an, cOng tnInh giao thông phii hcp diu 1dn phàng, 
chng dch bnh darn bâo "Thich iing an toàn, 1mb hoat, kiêm soát hiu qua djc!i 
COVID-19". 

7. PhOng Giäo duc vã Dao tao: Cliii tn, phôi hcip ngành Y té rà soát, liu'iing 
dan phOng, chng djch COVID-19 trong hoat dng giáo d,ic và dào tao;  xây dimg 
k hoach to ethic tiêrn chiing cho hQc sinh trong d tui khi có lura'ng dn và 1Thân 
bô vc xin ciia S Y t; Trin khai các giãi pháp darn hào thçrc hin nãm bce 2021 
- 2022 an toàn, hiëu qua, phii licp vai tinh hlnh djch bnh COVI D- 19 1ai dia 
phi.mng và theo iiurng dn ciia ngành giáo diic. 

8. PhOng Tãi chinh Kê ho4ch. 
- Cbii tn thani rnrru 1.JBND thi xã ban hàith k hoach khOi phuc và phát tniii 

kinh t - x hi trCn dja bàn thj xã. 
- Cliii trj, ph6i hc'p các cc quan lien quan d xuit các giâi pháp tháo gO' khó 

kbän, Ii trçy doanh nghip; chInli sàch u'u däi thu biit du tu' thiic day boat dOug 
san xuit kinh doanh trên dia bàn thi xã. 

- Chii tn phi hcip vai các pliOng, ban, co' quan, do'n vj lien quan râ soál lông 
bc'p tharn rnu'u UBND th xã can di, b trI kinli phi darn bao phijc vii cho cOng 
tàc phOng chng djch. 

- Tharn rnuu, d xut cci cht giái pháp darn báo ngun Ii,i'c cho phOng cbng 
djeh trCn da bàn th xã. 

9. PhOng Kinh tê 
- C1i trl, phSi hcp các cci quail, do'n vi có lien quan tniên khai cOng tác 

phOng, cling djch COVID-19 trong phain vi ethic näng, iihiêrn vu du'o'c giao. 
- Xây drng, tniOn kliai k hoach dam bào cung iing hang hóa thit yu phuc 

vu nhu cu ciia nbân dan phii hcrp vii timg cp dO din bin djch bênh; cbi dao 
cOng tàc bào darn hang hóa, nguyen vt 1iu, näng lu'cing d dáp rng yCu cu pbijc 
hi san xut, kinh doanh và phát tnin kinh t - xã hOi trong flub bmnb mai. 
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- Tluräng xuyên nin bt nhflng khó khãn, vrng mic cüa doanh nghip, co 
sG san xut, kinh doanh, kip thà'i tharn rnu'u cac giái pháp tháo g6, darn bâo hoat 
dông san xut, kinh doanh thông sut, tránh dnt gay chuoi san xut, cung rng, 
tiêu thu hang hOa. Qitan tarn ho trG, kt nOi tiêu tliii san phârn nOng nghip trén 
dia bàn thi xã. 

- Chfi dông diu chinh hop  l' k hoach san xut thIch ñng an toàn, linh hoat, 
hiêu qua cao; tang cung ho tr' tiêu thij các san phârn chãn nuôi, ngu' ng1iip, 
nOng san den kSJ  thu hoach. 

- ChO trI pMi hop CáC phOng lien quan, UBND cac phu'äng tang CU'a'flg kicni 
tra, hu'àng dn cong tác phOng chng djch tai  các chc, ccr s& san xuit kinh doai iii, 
dai Ii', cu'a hang tin tich,. . . kip thai báo cáo UBND tlij xâ dê chi dao xii l. 

10. PhOng Van hóa thông tin; Trung tam VHTT và TT thi xä 
- Chà tn hu'ang dan, kiërn tra, giárn sat cac hoat dông thuoc linh vçrc van 

hóa, du lich theo hiràng dan s 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 và cac 'än 
bàn co lien quan darn thich rng an toàn, linh hoat, kiérn soát hiu qua d!ch 
COViD-19. 

- Tang cu'ang cong tác thông tin, truyn thông kp thai v tmnh hInh din ln 
dich bênh trên dja bàn, tránh tInh trang ngui dan hoang rnang, hoc l là chti 
civan khi tInh hinh djch duc kiêrn soát; tuyên truyën cac quy dnh tarn  thai vC áp 
di.rng biên pháp phOng cMng dich Covid 1 9 theo tñiig cp d djch tai  Quyêt dnh 
sO 3896 cilia tinh dê các chu C(Y sO' san xut ldnh doanh, djch vii và nhân dan biêt, 
thirc hiên. 

- Chu tn vic tliilic dày ilrng dung cOng ngh thông tin trong phOng, cliOng 
djch; tiCu chuan k' thut l<t ni, darn báo an toàn, an ninh thông tim dü' lieu ca 
nhân cong dan. 

- Ph6i hcip Ban Tuyên giáo thj ày chi dao  h thông thông tin c sO' ticli cçi'c 
tuyên truyOn, cung cp thông tin, ph bin kin thñ'c v phOng, chiig dch CO VII)-
19. Tang cu'ang quán l hoat diig du'a till cilia báo chI lien quaii dn cOng tàc p!lOng, 
chng djch COVID-1 9 theo quy dnh, tao  tMng nht, dng thun xâ hi. 

- Cap nhOt các thông tin, du' lieu cong b rnñ'c d dch va càc bin phap àp 
dijng tu'ing ti'ng trCn trang thông tin din tñ' th xà, mang  xâ hi, Zalo,.. d can bô, 
Nhân dan bit. 

11. PhOng Lao dng — Thu'o'ng binh vã Xã hi: Cliii tn tharn rnu'u, dC xut 
các giái pháp bào darn an sinh xà hi, h tn tnê em, ngu'äi lao dng; kt ni, h 
mo' ngu'O'i lao dng tIm viec  lam; chi dao  bâo darn an toãn phOng chOng dcli trong 
hoat dOng day  ngh; tip tuc nà soát ho trY cho ngu'O'i lao dng, ngu'à'i sO' diing lao 
d5ng gp khó khän do ánh hu'&ng cilia djch Covid 19. 

12. PhOng NEi vy 
- I-lu'ung dan, chi dao  các phu'ang; t chilrc kirn tra, giám sat hoat dng cilia 

càc Co' sO', dia dirn, hoat dông tOn giáo, tIn ngi.rO'ng, thO' tij' báo darn phOng, cllmg 
dich COVID-19 

- Chill tn. plli hcip các phOng, ban, dcin vj, IJBND các phu'O'ng tharn rnu'u, 
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xuât kheii tlivang kip thai các tap the, cá nhân cO thâiih tich xuât sac trong phOng, 
chng djch COVID-19 và pliçic hi kinh M; phé bInh, nhc nhà các ccc quail, don 
vj, dja phucing ic là, chü quan trong cong tác phOng ch6ng djch. 

13. PhOng Tii nguyen và Môi tru'ô'ng: T1llrmg xuyCn kiêrn tra, giárn sat 
cOng lác v sinh rnOi tru'ang, thu gorn va xis 19 rác thai sinh hoat, rác thai y t tai 
các kim càch ly tp trung trên dja bàn thj xa. 

14. DC ngh Ban Tuyên ghio thj üy 
- Clii dao  h thng tuyCn giáo cac cp, các ngânh, các phu'ang ticli cijc tuyCii 

truyn vic triCn khai Nghj quyt s 128/NQ-CP ngày 1 Ill 0/2021 cila ChInh phu; 
Quyt djnh 3896 cüa UBND tinh v Ban hành Quy djnh tarn  thai "ThIch (mg an 
toàn, linh hoat, kirn soát hiu qua djch COVID- 1 9" và K hoach, Hu'ang dii cila 
tinh, tIi xä tao  sirm tli6ng nhât, dng thun cao trong nhân dan. 

- Tip ti,ic clii dao  day rnanh cong tác tuyên truyên, hang cao nhn tli(rc, trach 
nIiim ci1a Ca hç thong chInh trj, truâc het là ngu'äi dü'ng du cp üy tii thj xà dn 
co' sa, ngisai dan, ngisai v tr các dja phurong, khu vrc nguy co' rat cao, nguy Ca 

cao, thijc hin nghiêm quy dnh, hurang dn phOng, chng djch, tránii dê lay jail ra 
cong dng. 

- Tham rnu'u clii dao  theo dOi, du tranh, xis 19 k4p  thai thông tin giá, sal trái, 
xu dc Ii dung  tInh hInh dch COVID-19 và cong tác phong, chng djch bnh 
các cap. các ngành d xuyCn tac,  cMng phá. 

15. Dê ngh Uy ban Mi trkin  To quôc th! xã và cãc to chü'c thành viCn 
TIch cij'c tuyên truyn, phO bin ni dung K hoach nay và các quy djnh, 

hu'ccng dtn cüa các Ca qiian ch(rc nang v các biên pháp phOng, chông cl!ch 
COVJD-19 trong tInh hInli rnai dê Nhân dan bit và tii giác thij'c hitn; dng tho'i 
kCu ggi, vn dng cac ca quan, dan vl,  doanli nghip, hç gia dInh, cá nhân tIch 
circ (trig h các nguon hrc d phông, cMiig djch và giàp dO' nguäi dan gp khd 
k1iTh do ánh hu'àiig bai djch COVID-19. 

16. Uy ban nhãn dan các phu'b'ng 
- iren ca sa K hoach cia UBND thj xã, Quy& djnh s 3896/QD-U13N1) 

ngày 21/10/2021 cüa UBND tinh ban hành quy djnh tarn  thO'i môt s biên phãp 
phOng ch6ng djch Covid 19 d "thich mg an toàn, linli hoat, kiêrn soát hiu qua 
dich Covid 19" di vó'i t(mng cp d tren dja bàn tinh Ng1l An. Ch(i dc5ng  to cliO'c 
dánh giá, nhn dnh các v(ung nguy co' d xây dmg các phu'oiig an, ké hoach thich 
(mg all toan, linh hoat, kiêm soát hiu qua dch COVID- 1 9 trCn dia bàn theo diu 
kiên t1c t. 

- Kp thai báo cáo IJBND till xä d có phisang an tm soát xét nghiin dSi 
vai iThu'rig khu virc xuit hen nguy ca cao; Can c(m tInh hInh dch tren dja bàii, báo 
cáo UBND thj xã, PhOng Y M dê ra Thông báo cOng b chuyn dOi cp dO djclì 
kp thai. 

- Chu dông pMi hap các phOng, ban, dan vj xá' 19 nhanh, kjp thai kiêiii soát 
dch bll1i trong iiioi tInh hung trCn dja bail; tang cu'ang tillj'c hiil các bin pháp 
phong và kiêrn soát lay nhiêrn COVID-19 Va cong tác kiêrn tra, giám sat tai cãc 
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cc si khálTn, cliüa bnh, các cci s& kinh doanh, san xut, dch vçi trén dia bàn và 
các klui vi,rc có nguy co' khác. 

- Tang cung chi dao,  giárn sat, theo dOi src khóe và xét nghirn vi riit 
SARS-CoV-2 theo quy dinh và liu'thig dn cüa nganh Y tê dôi vi nhthig nguäi 
dn/tr v tñ' vfing phong tóa; dja pkro'ng, khu viic nguy cc rit cao, nguy co cao 
'clu'Q'c cong M Igi trang thông tin din ti cza B5 Y ti). 

- Tuyên truyên vn dng cac doanh nghip, co' s san xut kinh doanh doug 
trén da bàn, khuyn khIch ngithi dan cliii dông xét nghiêm SARS-CoV-2 ngàu 
nhiên, dinh k3i. I-bàn thànli k hoich tiêrn VãC Xiii theo clii dao  cua Ban Chi do 
chien dch tiêrn chiing COVID-19 th xã. 

- Chuãn bi tt các kim each ly tp trung và sn sang tip nhân và each ly tip 
trung cOng dan ciia da phu'cing rnInh ye tii' các tinh phia Narn, mró'c ngoài và càc 
\uiing dch trong câ iiric. 

- Quâii I' c1itt die CC trung hcp cách ly tap trung, each ly tai nba (iuyc1 dO'! 

A'hông dê ngu'âi don tt j r&i khOi ncr! cOch ly khi dcing trong th&i gicin cOch ly, xi 

Ij nghiOin cOc iru'&ng hQp vi phciin); quân l tt vied 1y rnu xét nghirn cho các 
dOi tu'crng F I dung dnh ks', thn sut, dung thai gian quy dnh; cac phu'ng cii do 
thu'c hiCn cO hiCu qua hoat dng ciia To Covid-19 cng dông; Tang du'ng kiCm 
Ira, giãm sat cIit chè càc tru'àlig hQ'p di ra, tr v dja bàn, các tru'iig lip nguoi 6 
ngoâi dia bàn dn Tarn vic, CU' tili tai  dja phuoiig. 

- Dày maui  cong tác diëu tra truy vt các tru'ng 1ip FO, Fl, F2 trCii da bàn; 
diu tra xác rninh djch t các FO, xac djnli srn ngun lay nhirn; 

- Dày rnanh tuyên truyn các quy djnh v áp dung các bin pháp phOng 
chng dich Covid 1 9 theo timg cp d djch tai Quyt djnh s 3896 ciia tinh d câc 
chü co' so' san xut kinh doanh, dch vu và nhân dan bit, tlirc liin. 

- Tang cu'ng cOng tác kiCrn tra vic c1ip hànli các quy dnh ye phOng chiig 
dich di vi các co' s san xut, kinh doanh, djch vçt, buOn bàn trén da bàn, hoat 
d5ng ctia chci, ..; nhc nhi và xii 1' nghiêrn cad càc tru'rng hcip vi pham. 

Các phOng, ban, ngành, dcrn v, UBND các phu'ng can cii' quy dnh tai K 
hoach nay và hu'O'ng dn cila cac Tnrng uung, Tinh, S& Y tê triên khai lcjp thai cac 
nhiCm vçi, bin pháp phOng cling dich theo cue nang, iinh vii'c, dja bàn quàn Ii'; 
tang cu'ang cài each hành chinh, thao ga khó khãn, vu'ó'ng rnc, khOng gay phiii 
ha, phát sini các thO tije hành chInh cho doanh nghiCp và ngu'ai dan; t chic hiCu 
qua khOi phtic và phàt triên kinh t xã hi trong diu kin rnii./.,- 

NOi n/i in: TM. UY BAN NHAN DAN 
- UBNDtinh (b/c): Cl-lU TICI-I 
- So V t (b/c): ' 
- Thirang trirrc Tinh üv: 
- BCD Trnng tarn PCD thi xã: 
- Các phdng. ban. don vi thi xã: 
- Cong an. Quân si.r. Dn BR Hai Di II: 
- M'li'Q 'O các doan the thi xã: 
- Ban Chi dao vá UBND các phudng: 
- Lru: VT. VT. 

Doãn Tiên Dung 
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