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PC D!CH  COVID-19 
C&a Ló, ngày iháng 10 näm 2021 

S: /UBND - TTCJ4 
V/v tang cuOng cong tác vã 
kiêrn soát hiu qua djch Covid-
19 trong thOi gian thyc hin 
Nghj quyt so 128/NQ-CP cüa 
ChInh phU. 

- Truâng các phOng ban, ngành don vj lien quan; 
- Trung tam Chi huy phông, chong djch COVID-1 9 

các phrng. 
Thirc hin Cong van s 5309/TTCH-SYT ngày 30/10/2021 cüa Sâ Y té 

tinh Ngh An v vic tang cung cong tác và kiêm soát hiu qua djch Covid-19 
trong thai gian thirc hin Nghj quyêt so 128/NQ-CPcüa ChInh phü. Trung tam 
chi huy phàng, chong dich COVID-19 thj xà yêu câu Trithng các phOng, ban, 
ngành, don vj cap thj lien quan; Trung tam Chi huy phOng, chong djch COVID-
19cácphung: 

- Tang cung to chirc rà soát tat cànhQng ngLri di ye tr các tinh. thành 
phô có s ca nhim cao (nhzc thành phó Ho ChI Minh, Blnh Du'o'ng, DOng Nai va 
Long An...); dên/ tth v t1r các dja bàn djch cap d 3,4; các tru'ng hp có dâu 
hiu nghi ng nhim bnh dê kjp thai phát hin, xét nghim, to chiLrc quàn 1i 
cách ly, theo dOi sirc khOe phii hgp theo quy djnh ti Cong van so 5022/TTCH-
SYT ngày 16/10/202 1 cUa TTCH phOng, chOng djch tinh Ngh An ('liru ) vic 
giam sat ngu'âi dan trà ye tile các v/mg djch cOp 3,4 Ire/i d/a bàn tin/i). Phát huy 
tôi da vai trà h thông chInhtrl c s6, dc bit to COVID cong dong trong giám 
sat, xét nghim, theo dOi y tê (Cap d djch cüa các tinh, thânh phô trên cã nuc 
duçc cong bO và cp nht tai https://moh.gov.vn/weh/guest/tong-hop-danh-gia-
cap-do-dich-tai-dia-.phuong).  

2. Trin khai ap ding các bin pháp phOng, chong djch theo quy djnh tçii 
Quyet djnh so 3869/QD-UBND ngày 21/10/2021 cüa UBND tinh. 

3. Tang cung cong tác tuyên truyên trên các phuong tin thông tin di 
chüng dê nhUng cong dan tth ye tr khu \'J(C có djch chü dng khai bão y t vOi 
co quan dja phuong d dixc hthng dn theo dOi süc khOe, lAy mu xét nhiem 
phili hçp và ap dung các bin pháp phOng bnh theo quy djnh. 

4. Thung xuyen t chüc thçrc hin vic dánh giá, cip nht và cOng b cAp 
dO djch tuong i'rng tren dia bàn dê Co CáC bin pháp v tê, hmh chmnh. phü hop 
vi tilrng cap d, tüng phungv/" 

No! ii/iâii: 

- Nhu trên; 
- TT Chi huy P.0 djch COVID-I9 Tinh; 
- Sâ Y t (b/c); 
- TT Thi üy - TI HDND thi xã: 
- BCE P.0 dich COVID-19 thi xà; 
- Chü tich, các PCT UBND thi xä: 
- TI Chi huy P.0 djch COVID-!9 TX; 
- Luu 

KInh gi1i: 
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