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IJY BAN NI-IAN DAN CONG HOA XA 1101 CiIU NGI-IIA VIET NAM 
rIrIi XA CLJA  LO Dc IIp - Ty do Htnh phIc 

So: /UBND-YT Cu'ci Ló ngày ihdng 11 i'iäin 2021 
V viêc triën khai Cong din so 8149/CD-VPCP 

ngày 07/1172021 c0a Vn phOng ChInh phO 

IKmnh gri: 
- Các phOng, ban, do'n vi lien quan; 
- U13ND các phiräng. 

Thu'c hin Cong din s 8149/CD-VPCP ngày 07/11/2021 cua Van pliOng 
ChInh phñ v vic tip tic tang cu'ng thijc hin các bin pháp phOng chiig djch 
Covid 19; Cong van s 8691/UBND-VX ngáy 10/11/2021 cüa UBN1I) tinh v vie 
triên khai Cong din s 8149/CD-VPCP ngày 07/11/2021 cüa Van pliOng ChInh phd. 
UBND thi xâ chi dao nhu' sau: 

Giao các phOng, ban, ngành, c quan, dcm v lien quail, UBNI) các phunig can 
ci c1itc nang, nIiiin vij &rc giao khân tnumg triën khai cac iii dung ch dao  cta 
Thi tuiing ChInh phü tai  COng din s 8149/CD-VPCP ngày 07/11/2021 cia Van 
phàng ChInh phñ. 

(Gui kern iheo bàn phO to COng din sJ 81-19 CD-VPCP ngày 07 11 2021 cud 
fran phong Gb/nh phu,./. 

YOu câu T1iO tnrng các C(Y quan, dcrn vl,  Chñ tjch UI3ND các ph1Lng nghi3in ttc 
trën khai tluj'c 1iin nghiOrn t(ic./., A'-/ 

Aroi 1,/lU,!: 

- UBNI) tinli; (b/c) 
- SOYté; (b/c) 
- BCD PC dich thi xA: (1)/c) 
- Chu ticli. các PCT UBND thi xã; 
- UBVFF1'Q và các tO ch0'c doàn the; 
- BCD. UUND các phirOiig; 
- Cac phOiig. ban. ngành liOn quan; 
- Lru: VT. YT. 
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CONG IIOA XA 1101 CHU NGHIA VI1T NAM 
Doe lap- Tu do- Hanh pliuc 

NghAn, ngày lOtháng 11 näin 2021 S& /UBND-VX 
V/v triên khai Cong din s 

8149/CD-VPCP ngày 07/11/2021 
cia Van phOng ChInli phü. 

KInh gi:ri: 
- Sô'Yt; 
- S& Lao dng - Thuang birth và Xâ hi; 
- Các Sà, ban, ngành, dan vj cap tinh; 
- Chi tich  UBND các huyn, thânh phô, thj xâ 

tinh Ngh An. 

Thirc hiên Cong din s 8149/CD-BYT ngày 07/11/2021 ca Van phông 

ChInh phü v vic tip tlic tang cuông thirc hin các bin pháp phông, chông 

djch Covid-19 (Ban photocopy gii kern theo), 

Phó Chü tich UBND tinh Bfii DInh Long yêu câu: 

Các So', ban, ngành, dan vi cp tinh; Chü tich Uy ban nhan dan các huyn, 

thành ph, th xã can cir chrc nang, nhim vi ducc giao khn truang triên k.hai 

chi do ci:ia Thu tuo'ng ChInh phü ti Cong din s 8149/CD-BYT ngày 

07111/2021./. , 

Ncri nhân: 5.. 
- Nhu trên; 
- ChCi tich IJBND tinh; 
- PCT VX UBND tinh; 
- CVP, PCVP VX UBND tinh; 
- Cng thông tin din ttr tinh; 
- Liiu: VT, KGVX (TP, P) 



VAN PHONG CHINH P110 CONG  bA XA 1101 CHIIJ NGHIA VI1T NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hinh phuic 

So: 8149/CD-VPCP HâNç3i, ngây 07 tháng 11 nãm 202] 

CONG DIEN 
V viêc tip tçic tang cu'ô'ng thirc hin các bin pháp 

phông, chông dich COVID-19 

VAN PHONG CHINH PHU diên: 

- Các Bô, ca quan ngang b, cci quan thuc Chiith phü; 
- Ban clii do phông, chng dch COVLD-19 tinh, 
thành phô trirc thuc Trung ucmg; 

- Uy ban nhân dan tinh, thành ph trirc thuc Trung uang. 

D tip mc tang cthng thirc hin cac bin pháp phOng, chông dch 
COVID-19 vira an toàn, linh hoat, kiêm soát hiu qua djch vtra phc hôi 
phát triên kinh tê, Thu tixóng ChInh phü yêu câu: 

1. Ban chi dio phông, chng djch.COVID-19 các tinh, th?inh ph trirc 
thuôc Trung ir0'ng chi do thrc hin nghiêm Ngh quyt 128/NQ-CP ngày 
11 thãng 10 nãrn 2021 cüa ChInh phñ v "thIch 1rng an toàn, 1mb hoat, 
kiêm sot hiêu qua djch COVID-19"; chi do, hr&ng dn Ban chi dao 
phông, chng djch COVID-19 các cp chu.n bj phuang an, kjch bàn 
phông, chông djch trên dja bàn linhJioat, khoa hpc, hiu qua; tiêp tiiC 

quán triêt và thuc hin nghiêrn nhüng giài pháp phông, chông djch nhu 
xét nghiêm nhanh, each ly kip thai, diëu trj hiu qua,... gãn vó'i th1rc hin 
tot vic khôi phic, phát trin kinh tê xã hOi. 

2. Các tinh, thàuh ph tnrc thuô Trung uang chi dao  nâng cao nàng 
hrc h thng y tê, nhât là y tê CG so'; chun bj sn sang thành l.p ngay tram 
y tê luu dng o' nhüiig no'i djch büng phát, dja bàn djch phirc tap;  tO chirc 
tiêm chiing nhanh, kip thô, hiêu qua ngay sau khi dugc phân bô väc xin. 

Bô Y t thuc hin phân bé khn truo'ng s vc xin dã tip nhn, chi 
dao các dja phucmg t chrc tiêm vàc xin ngay khi nhn duçic, bào dam an 
toàn, khoa hoc, hiëu qua. Bô Y tê, Bô Quôc phông to chirc 1rc 1ung ho 
trç các dja phucmg tiêm v.c xin nhanh nhât có the. 



3. Các BO, Ban chi dao phOng, chéing dch, Uy ban nhân dan các cap 
tang cu&ng kim tra cong tác phOng, chng djch ti các ca quan, dGn v, to 
chüc, doanh nghiêp, nht là tai bênh viên, co' si san xut, chç, siêu thj, nhà 
ga, san bay, bn Xe... yêU cu thirc hin nghiêm antoancovid; day mmnh 
tuyên truyn nguôi dan tip tiic thirc hin 5K, khOng vI dã tiêrn vAc xin ma 
10 là, chü quan; x& l' nghiêrn vi pham v phông, chông dch. 

4. Uy ban nhân dan các tinh, thành ph trirc thuc Trung uo'ng tiêp 
tiic rà soát, thrc hin nghiêm chInh sách h trçY ngrà'i dan, an sinh xâ hi, 
bão dam kjp thii, hiu qua, dung di tucrng theo quy djnh.I. 

Noi nliâ,:. 
- Nhi.r 1rôn 
- Thu tuóng CP, cic Ph6 Thu tuOng ( b/c); 
- Van phông Trung isong Dàng; 
- Van phóng Tong 131 thu; 
- Van phông ChIi tjch niiâc; 
- Van phOng QuOc hi; 
- Thành viOn BCDQG phOng. chOng djch COVID-19; 
- ('Ac B, co quan ngang I3: YF, QP, CA, TC, 

KHDT, TP, NV, NG, UCP; 
- VPCP: BTCN, PCN Nguyn S Hip; 
Trci I' Yfg, Trci 1 I'll g, TGD Cng TTDT, 
các Vu: TH, CN, KITH, QHDP, QHQT; 

- Liiu: VT, KGVX(03). 

BQ TRUNG, CHU NHI]M 

Trim Vn So'n 
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