
TM.UY BAN NHAN 1)AN 
KT.CHU TICH 

PHO CHU TICH 

UY BAN NIIAN DAN 
TilL XA CA LO 
S: /UBND—YT 

\7 viêc triên khai COng 
din so 1745/CD-TTg cüa 

Thu tu'O'ng ChInh phü 

CQNG HOA XA 1-191 CIIIJ Nd-hA V1T NAM 
D9c  lap -Ttr (10 - 1-Lanh phuc 

Ctè'a Ló, ngây 1/icing 12 nãm 2021 

KInh g'ii: 

- Trithng các phOng ban, ngành don vi lien quan: 

- UBND các phu6ng. 

Thirc hin cong van so 10024/UBND-VX ngày 22/12/202 1 cüa UBND tinh 

Ngh An Vé vic triên khai Cong din so 1745/ CD-TTg cüa Thu tuóng ChInh 

phü UBND thj xã yéu cAu: 

Tn.rOng các phOng, ban, ngành, dcm vj. các to chtrc doân th: Chü tich 

UBND các phithng cAn cir chtc nAng, nhim vv duc giao trin khai thy'c hin 

nghiêm các ni dung chi dao  ti Cong din s 1745/CD-TTg ngâv 19/12i2021 

cüa Thu tuóng ChInh phü v vic tAng cung cong tác phOng chng djch 

COVID 19, kiêm soát bin chüng mâi Omicron ciia vi riit SARS-COV-2 (phó 16 

gzi kern) /)?4/' 

No] n/iwi: 
- Nhu trên; 
- UBNDTinh (B/c); 
- SO Y tê (b/c); 
- TT Thi üy - TT HOND thi xã; 
- BCD P.0 djch COVID-I9 thj xã; 
- Chü tjch, các PCI UBND thi xã; 
- II Chi huy P.0 djch COVID-19 IX; 
- Luu 

Hoàng VAn Phác 



Uv ban iihn (Intl 1mb Ngh An 
Thói tzian k': 22/12/2021 1O:33:l3 -07:0 

UY BAN NHAN DAN CONG IIOA XA HQI CII NGHiA VIT NAM 
TINH NGHE AN Dc 1p- Tr do- Hnh phuic 

Sô:100.2![/UBND-VX Nghç An, ngytháng1.y?ä/n 2021 
V/v triên khai Cong din so 

I 745/CD-TTg cUa Thu tuóng 
ChInh phii. 

KInh gi1ri: 
-SiYt 
- Các S&, ban, ngành, dcxn vi cp tinh; 
- UBND các huyn, thành phô, thj xã; 

tinh Ngh An. 

Thc hin ' kin chi dao  cüa Thi tuóng ChInh phü ti Cong din s 
1745/CD-TTg ngày 19/12/2021 ye vic tang cuô'ng cOng tác phông, chOng dch 
COVID-19, kiCrn soát biên chiing mYi Omicron cüa virus SARS-CoV-2 (Ban 
Photocopy gt'ti kern theo), 

Phó Chü tich UBND tinh Büi Dinh Long giao: 

1.SyYtê: 

- T chCrc thirc hin tiêm chüng an toàn, nhanh nht có th theo hrrng 
dn cüa B5 Y tê, phân bô vàc xin cho các dja phuang, tuyt dOi khOng dê xay 
ra tInh trng thra, thiêu cvc  b vãc xin. 

- HuOng d.n, tp hun tang cuxng to chirc diêu trl ti nhà, ti Co sO 
tránh tInh trng dn len bnh vin tuyên trên gay qua tái. Rà soát, chü dng 
tang cuông nàng 1irc h thông y te a tat ca các tuyên; cókê hoch rO rang vai 
các kjch bàn ciii the, khOng dê bj dng. Tuyt dôi không dê tInh trng nguñ dan 
xét nghim có kêt qua 1ucrng tInh ma khOng tiêp c.n duçc djch vi y té, không 
duçic cap phát thuôc, không dugc quàn 1, theo dOi sirc khOe. 

2. Các Si, ban, ngành, don vj cp tinh; Uy ban nhân dan các huyn, 
thành phô, th xã can c1r chirc nãng nhim vii duçc giao triên k}iai thc hin 
nghiêm t1xc chi do cüa Tht'i tuang ChInh phi ti Cong din sO 1 745/CD-TTg 
ngày 19/12/2021.t 

Noin/zân: - 
- Nhi.x trên; 
- TTr Tinh Ciy, TTr HDND tinh; 
- Chi tich UBND tinh; 
• - Các PCT UBND tinh; 
- CVP, PCVP UBND tirih; 
- Li.ru: VT, KGVX (TP, P). 

TL. Cliii TICH 
KT. CHNH VAN PHONG 
PHQ-GANH VAN PHONG 
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'- Co quan pliát hành: Van pbông Chinh phü 

THU TUONG CHINH PHU CQNG I1OA xA HO! CHU NGFIIA VIIT NAM 
-- - Dc Itp  - Tr do - Hnh phüc 

Sô:'f7CD-TTg HâiVói, ngày '13 tháng 12 nám 202] 

CONG DI1N 
V vic tang clr&ng cong tác phông, chng dch COVID-19, kiêm soát 

bin chüng mói Omicron cia vi rut SARS-CoV-2 

TfftJ T11NG CHINH PHU din: 

- Các B, ca quan ngang Bô, ca quan thuc Chunh phü; 
- Uy ban nhân dan các tinh, thành phô trrc thuc Trung uong; 
- Ban Clii dao  phông, chông dch COVID- 19 các tinh, thành phô trrc thuc TW, 

Dii djch COVID-19 t.rên th giói tip Uic có din bin rat khó 1ung trLroc 
biên chüng Omicron. Hin dä Co ca so khá rO dê dánh giá biên chüng Omicron 
lay lan nhanh han nhiêu trong khi chi.ra cO ca s d xác dlnh  dcc 1rc thâp han so 
v&i biên chüng Delta. Dã có các nghiên ciru chi ra rng ngay khi dã ducic tiêm 
vac xin dü 2 mUi thi nguy ca bj nhirn bnh do bin chi:ing Omicron van cao han 
dáng kê so vi chiing Delta. Kê cá trong trLrO'ng hp dc Irc ci:iachung Omicron 
thàp han chüng Delta nhi.rng vâi tOc d lay lan nhanh h thông y té van thng truc 
nguy co qua tái d.ii tâi ti:r vong nhiêu nguäi. 

Trong nuvc, dii chua phát hin có ca nhirn biên chCing Omicron nhung so 
ngu'à'i nhim berth, s bnh rthân nãng, bnh nhân tir vong vn cO xu hi.rOng gia 
tang và he thông y té i iiit S6 dja phuang dA qua tâi, phãi chi vin t11 Trung uong 
Va các dja phuoTlg khác. 

Truc tnIihI1idóvà khá nàng biën chüng Omicron sê xuât hin 0' nLr0'c ta 
là rt cao, Tkthirig Chf hphii yêu cãu: 

S • . 1 barn sat tinhhinh dien bien dch bçnh tren the giai, kp thai co 
chi dao, hwng dn 'ia báo cao' Thu tuo'ng Chinh phu chi dao cac biên phap can 
tl-iiêt, phu hc, ldiong dê bi dOng, bat nga, không dê qua tai he thông y tê trCn diên 
rOng Khân tmo'ng hu&ng dn ye danh gia cap do dich va cac biên phap phong, 
chông djch can ihit cho phi hçp vOl tInh hinh din bin djch bnh, thOi tiét miia 
dãng Va nguy ca biCn chüng Omicron. Tang cuông clii do cong tác giám sat dch 
t nharn phát hin sóm các bin chüng m0'i. 

2. T.t. Ca các Bô, ngành, Uy ban nhân dan các tinh, thành phô trirc thuc 
trung l.ro'ng\t cuäng chi dao các bin pháp phông, chOng dich bënh; dc  bit 
cong tác kiêm tra, xr 1 nghiêm các to chirc, cá rthän vi phm các quy djnh ye 
phOng, ch6ng djch bnh. 
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Trong thè gian B Y té chua có lurng dn mói ye dãnh giá cap do dich 
nhr nêu & diem ltrên day, can cr tInh hInh c'i the trong t1rng Iinh virc., urng di 
phi.rong có the thông nhât vi B Y tê dê nãn cap d dch SO Vó'i cap d thrcc' 
xác c1nh theo hung dan hin hành ciia B Y tê. 

3. B Y tê,Uy ban rihân dan các tinh, thânh phô tric thuc trung uong khãn 
tnrcrng chi clao, tO chirc thi.rc hiên tiêrn chOng an toàn, ahanh nhât có the theo di ing  
hutng dan cOa B Y tê; khong dC sot ai thuc din chi djn.h tiêrn ma không ckrcrc 
tiêrn chOng day dO (kC ca inüi tang cuông), d.chit là nhmg ngrói thuc nhóm 
cO nguy cci cao. B Y i.e dam bio phàn bO dO vac xin cho cac da phuong. Tut 
dOi khOng dê xãy ra tInh trng thra, thiêu cic b vàc xin. 

4. B Y t dam bâo c.p düthuc kháng vi rOt (tii thuôc C) cho cáo di 
phucing. Các dja phtrcingtô chi.:rc cap phát thuOc cho tat cã nhfmg ngu&i h nhim 
vi rOt có nhu cãu ducic uông sóm nhàt. Tuyt dOi khOng dé tinh trng thiCu thuOc. 

5. B Y té, Uy ban nhãn dan các tinh, thânh ph trrc thuc trung uong ch 
d?o, hung din, tp huân tang cung to chirc diCu trj ti nba, ti cci s; tránh tirih 

trng don len bnh vin tuyên trên gay qua tái. Rà soát, chO dng tang cu&ng nãng 

lirc h thêng y t a tat cà các tuyn; có kê hoach rö rang vài các kch bàn ci) th, 
khOng dé b dng. Tuyt dOi khOng dé tInh trng nrôi dan xét nghim có kt CjU2 

ducing tInh ma khOng tiêp cn thrcic djch vii y té, k.hông duac cap phái. thuOc. 
không thrcic quán l, theo döi src khOe. 

6. BO Thông tin và Truyên thông khân trtwng hoàn thin cáo cOng cu 
cong ngh thông tin, phi hgp cht ch v&i B Y tO, các B, ngànli, dja phuong 
d trin khai 1rng diing dng b, hiu qua, thrc chat; phOi hçip vai Ban TuyOn giáo 
Trung 1.rclng tang cu&ng tuyOn truyOn dO nâng cao tinh than canh giác, chO dng 
phông, chng djch trong toàn xã hi truac nguy COY bing phát trên din rng 

trong diu kin tbi tit cuôi nãrn và biOn chOng Ornicron./. 

Ncri n/zen: 
- Nh.r trên; 
- Thu n.ráng, cc Phó Thu tthng; 
- Van phôngTông BI th.r; 
-  Van phông Quc hi; 
- Van phông Chi tjch n.ric; 
- Các thành viên BCDQG phông, chng djch COVID- 
- T Cong tác dc bit ca ChInh phi thrc hin 

cong tác phOng, chng djch COVID- 19; * 
- VAn phang Chinh phü: BTCN, cac PCN, Trc TTg, 

Các Vi,i: CN, NC, QHQT, TKBT, TH; TOD Cong TTDT; 
- Ltru: VT, KGVX (3).vt. 12 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-24T16:09:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-24T16:09:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-24T16:09:54+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




