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Czra Là ngày iháng 11 näni 2021 

KInh gU'i: 
- Các phàng chuyên mon thuôc UBND thj xã; 
- Cong an thl xã, BCH Quân sr thi xä; 
- LTBMT t qu6c và các doàn the thj xã; 
- Trung Tam Y tê thj xã; 
- UBND các p11ung. 

Ngày 29/11/2021, UBND tmnh Ngh An ban hành Quyt djnh s 4583/QD-
UBND v vic ban hành HuOng dn tarn  thai ye cách ly y tê tai  nhà, noi Iu'u trñ dê 
phOng, chng djch Covid 19 (goi là Quyt djnh 4583/QD-UBND). Be triên khai tOt 
các quy djnh cüa tinh và dam bào yêu cu v phOng, chng djch Covid 19 trên dia  bàn 
thj xã. UBND th xà yêu cu các phOng, ban, ngành, doàn the, don vj lien quan, 
LTBND các phithng tlnrc hiên tot các ni dung sau: 

1. Các phOng, ban, ngành, doàn th thj xã, UBND các phuäng: Trên co sa chO'c 
näng, nhiern  vij và ni dung lurang dn tai Quyt dnh 4583/QD-UBND nOi trên dê t 
chrc quail trit và trin khai tlRrc hiên, dng thai tang cu'äng cong tác tuyên truyêii dC 
Nhân dan, doàn viên, hOi viên bit d thuc hiên nghiêrn tüc, darn bão yêu cu v 
phông ch6ng dich trong tInh hInh rnâi. 

2. UBND càc phuäng 
- Chu trách nhiern  thin dinh di tixcing, các diu kin v Co si vat chat, trang 

thit bi,... darn báo cho vic each ly tai  nhà. Ban hành quyt dmh cách ly và kt thüc 
each ly, dng thai chiu trách nhiêrn v quàn l), giárn sat chat chê các tnrècng hop ducic 
cách ly tai  nhà. 

- Thuäng xuyên chi dao,  huang dn T Covid cong  dng, Ban can stj' khi nm 
bat thông tin, h tr nguai dan kp thai khi có yêu cu. 

- Yêu cu nguäi dang each ly y t tai  nhà chap hành nghiêrn tàc, dau dà cac quy 
djnh v each ly y t tai nhà; Chju trách nhiêrn nu d tinh trang nguäi dang each ly tai 
nhà, noi luu lilt räi khOi noi each ly lam lay lan djch bênh ra cong  dng. 

3. PhOng Y t, Trung tarn Y t thj xã: Thuäng xuyên kiêm tra, giám sat và 
huâng dn v chuyên rnOn nghiêp vij cho UBND các phuäng d& vai vic to chlrc càch 
ly y t tai  nhà. Kip thai báo cáo UBND th xà, Trung tarn chi huy phông ch6ng djch thj 
xà d chi dao  xlr 1' kjp thai cac van d phát sin11. 

4. COng an thi xä, Ban chi huy quân sir thl xa: Chi dao,  phân cOng. bó tn lijc 
lucing tang cuang cOng tác tuan tra, kirn soát, giám sat nguai each ly tuân thlt cách 
quy djnh v cách ly, dam bào an ninh trât tir. Phat hiên và xu 1' nghiêrn các truäng 
hop vi pharn v quy djnh phOng cMng djch. 
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5. Phông Van hóa thông tin, Trung tarn Van hOa TT và TT thj xã: Tang cung 
ni dung cong tác tuyên truyn v phông ch6ng djch Covid 19 trong tmnh hInh rnâi, 
dng thai tuyên truyn các ni dung tai Quyt dinh 4583/QD-UBND dê can b, dãng 
viên, Nhân dan bit d to chrc thirc hin. 

(Sao gth kern theo Quyé't d.inh s 4583iQD-UBND v vic ban hành Hieth-ig dan 
Içirn thai v cOch ly y tá tçii nhà, nol lu'u trt dé pliông, chng d.ich Covid 19). 

Yêu câu Thu Inrang các Ca quan, dan vi,  Chñ tjch UBND cac pimang nghiêrn tñc 
triên khai thi.rc hiên nghiêrn tñc./. 

No'i nhân. 
- UBNDtinh; (b/c) 
- Sô'Ytê; (b/c) 
- BCD PC dich thi xã; (b/c) 
- Chit tich. các PCT UBND thj xã; 
- UBMTTQ và các to chüc doàn the; 
- BCD, UBND các plm&ng; 
- Các phOng. ban. ngành lien quan; 
- Lixu: VT. YT. 












































