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THÔNG BÁO 
Kết luận của Đc Doãn Tiến Dũng – Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy 

phòng, chống dịch COVID-19 thị xã  

Tại buổi làm việc ngày 20/10/2021 về triển khai áp dụng các cấp độ  
phòng, chống dịch COVID-19 

 
Ngày 20/10/2021, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thị xã tổ 

chức buổi làm việc để rà soát, đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên 
địa bàn và giao nhiệm vụ áp dụng thực hiện các cấp độ theo Nghị quyết 128/NQ-CP 
ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Tham dự có các đồng chí 
thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thị xã và Thường trực 
Trung tâm Chỉ huy các phường. Sau khi nghe Trưởng phòng y tế báo cáo tình hình 

dịch COVID-19 trên địa bàn, ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự; Đc Doãn 
Tiến Dũng – Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thị 
xã đánh giá cao kết quả đã thực hiện thời gian qua, nhấn mạnh một số nhiệm vụ 

trọng tâm như sau: 
1-Về tầm soát:  
- Tiếp tục tổ chức tầm soát cho nhân dân Phường Nghi Hải, khối 4  - Nghi 

Hòa đúng định kỳ. 
- Phòng và Trung tâm Y tế làm việc UBND các phường tiếp tục đánh giá 

cụ thể các khu vực, địa phương, ngành nghề, đối tượng để xác định mức độ nguy 

cơ; tham mưu Trung tâm Chỉ huy thị xã kế hoạch tầm soát đảm bảo an toàn, hiệu 
quả, đúng quy định. 

2- Công tác kiểm tra, xử lý 

- Công an thị xã bố trí chốt mềm Cầu Cửa Hội để quản lý các trường hợp đi, 
đến địa bàn; tăng cường tuần tra, kiểm tra xử lý vi phạm, đặc biệt là các dịch vụ 
kinh doanh không đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch. 

- UBND các phường tăng cường kiểm tra xử lý các dịch vụ, cơ sở sản xuất 
kinh doanh, vi phạm thực hiện 5k, đặc biệt các cơ sở bán trà sữa, dịch vụ vỉa hè, 
ẩm thực buổi đêm... 

3- Công tác truy vết 
- Công an thị xã theo dõi, nắm sát tình hình dịch tễ các trường hợp F0 của 

các huyện, thành; khoanh vùng, xác định, truy vết những công dân thị xã có khả 

năng tiếp xúc gần để kịp thời xử lý. 
- UBND các phường 
+ Tiếp tục phát huy vai trò Tổ COVID cộng đồng, theo dõi, quản lý các 

trường hợp đi/trở về tại địa bàn. 
+ Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực khai báo y tế, tự giác test nhanh 

để sàng lọc và phát hiện kịp thời các trường hợp nghi nhiễm, nhiễm bệnh để có 

phương án xử lý. 
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+ Theo dõi và quản lý chặt các trường hợp cách ly tập trung, cách ly tại nhà 

đúng quy định. 
4- Về thực hiện các chế độ, chính sách 
 - Phòng LĐTBXH 

+ Tiếp tục rà soát và triển khai kịp thời hỗ trợ cho các trường hợp bị ảnh 
hưởng theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về hỗ trợ người 
lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.  

+ Thống kê, rà soát cụ thể, cập nhật đầy đủ số lượng công dân thị xã trở về 
từ các tỉnh để tổ chức đón, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là 
ưu tiên tiêm vaccin và ổn định cuộc sống cho bà con (số liệu cụ thể từng phường) 

báo cáo UBND thị xã trước ngày 25/10/2021. 
+ Làm việc Sở LĐTB và XH, các Doanh nghiệp để liên kết tìm thị trường 

lao động cho nhân dân. 

 - UBND các phường rà soát các đối tượng lao động tự do bị ảnh hưởng  đại 
dịch gửi về UBND thị xã (qua phòng LĐTBXH) trước ngày 25/10/2021. Giải 
quyết kịp thời các chế độ chính sách, cung ứng hàng hóa, ổn định tư tưởng, đời 

sống nhân dân, nhất là bà con trở về địa phương từ các tỉnh. 
5- Kế hoạch tiêm vaccin 
- Giao Trung tâm Y tế chủ trì phối hợp UBND các phường tổ chức công tác 

tiêm chủng đảm bảo an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch; tổ chức phân 
công lực lượng, đảm bảo đủ về vật tư, trang thiết bị, bảo hộ cho các lực lượng 
tham gia. Báo cáo kịp thời số liệu kết quả mỗi đợt tiêm về UBND thị xã để theo 

dõi (kết thúc ngày tiêm phải có báo cáo bằng văn bản về Trung tâm chỉ huy). 
 - UBND các phường bám sát nội dung Công văn 1811/UBND-VP ngày 
19/10/2021 của UBND thị xã về rà soát số lượng người dân đã tiêm và xây kế 

hoạch, nhu cầu tiêm vaccin trong thời gin tới; Công văn số 1783/UBND-YT ngày 
13/10/2021 của UBND thị xã về rà soát nhu cầu vaxin để triển khai thực hiện. 

6- Hạn chế một số hoạt động kinh doanh  

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 vẫn tạm dừng các hoạt 
động: Karraoke, massage, gym, INTERNET đến khi có kế hoạch và hướng dẫn 
mới của UBND tỉnh. 

7- Công tác GD và ĐT 
Phòng GD và ĐT tham mưu phương án dạy và học an toàn, đúng quy định, 

phù hợp với tình hình thực tế phòng, chống dịch trên địa bàn trình Sở GD và ĐT, 

Ban chỉ đạo thị xã, UBND thị xã ban hành thực hiện. 
8- Về triển khai áp dụng Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ 

Giao UBND các phường trên cơ sở nội dung Công văn số 1821/UBND-VP 
ngày 19/10/202 của UBND thị xã về việc dừng áp dụng các Chỉ thị của Thủ 
tướng và bám sát nội dung Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính 

phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ 
Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Công văn số 5022/TTCH-SYT 
ngày 16/10/2021 của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh 
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Nghệ An về việc Hướng dẫn tạm thời chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ xây dựng kế hoạch tạm thời tương ứng theo 
cấp độ đánh giá của thị xã để triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định, hiệu quả. Kế 
hoạch sẽ được điều chỉnh, bổ sung khi có Kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Thông báo để các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan và Trung tâm Chỉ 
huy phòng, chống dịch COVID-19 các phường, các tổ chức, cá nhân liên quan 
triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- BCĐ phòng, chống Covid-19 Tỉnh (b/c); 
- TT Chỉ huy PC dịch Covid-19 Tỉnh (b/c) 
- Sở Y tế (b/c) 
- BCĐ phòng, chống Covid-19 thị xã; 
- TT Chỉ huy PC dịch Covid-19 thị xã; 
- UBMTTQ và các đoàn thể thị xã; 
- Các phòng, ban, ngành, đơn vị thị xã; 
- BCĐ và UBND các phường; 
- Lưu: VT, YT. 

 
 

 

TL. CHỈ HUY TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND- UBND 

kiêm 

 

 

 

 

THÀNH VIÊN TT TRUNG TÂM CHỈ HUY 

Nguyễn Văn Hùng 
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