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THÔNG BAO 
Kêt Iun cüa Dc Doän Tiên Dung — Chi huytruO'ng Trung tam Chi huy phông, 

chông dlch  COVID-19 thi xã tii buôi lam vic ngày  10/12/2021 

Ngày 10/12/202 1, Trung tam Chi huy phOng, chng djch COVID-19 thj xà to chrc 
buôi lam vic dê nghe và triên khai mt so nôi dung cong tác phOng, chông djch COVID-
19 trên dja bàn. Tham di,r có các dông chi thành viên Trung tam Clii huy phOng, chông 
djch COVID-19 thj xâ ('Gm: Lãnh dqo Trung tam Chi huy, dqi din các dun vi: COng an, 
Quán sy; PhOng V té, Trung ta/u V tê, phOng Van hOa thông tin, Van phOng.), B phn 
giip vic. Sau khinghe Tri.ràng phông y tê báo cáo tinh hirth djch COVID-19 trén dja 
bàn, kiên phát biêu cüa các thành phãn tham di,r. Die Doãn Tiên Dung — Chi huy truOiig 
Trung tam Clii huy phông, chông di:ch  COVID-19 th4 xâ két 1un giao mt so nhiem vv 
nhusau: 

1. Các phông, ban, ngành, dan vi:,  UBND các phuO'ng tiêp mc barn sat các ni 
dung chi dto cUa Trung uang, Tinh, Thi xã, Ngành y tê; các Thông báo két 1un cña 
Trung tam chi huy dé triën khai có hiu qua cong tác phOng, chông djch Covid 19 trên 
da bàn. 

2. V tm soát, ly mu xét nghim, khii khuãn 
- UBND các phu&ng tang cuO'ng thông tin kip thyi các dia diem, kim virc xuât 

hin FO; yêu câu ngui dan thirc hin nghiêm vic khai báo y te; tO chixc sang iQc Va 
phát hin ki:p  thai cac trung hQp nghi nhim, nhim bnh dé có phuang an xü,  1. 

- Lien quan den các FO xuât hin yêu câu Cong an thj xã, PhOng Y té, Trung 
tam Y té, UBND các phithng rà soát dánh giá nguy ca và xác djnh nguOn lay kjp thi, 
dOng thi xác drnh c the khu vi,ic, dôi tuang có nguy ca cao; tiën hành phong tOa a 
khu vi,xc hçp nhât và tO chüc triên khai xét nghiém tarn soát dam bão kjp thai, khoa hQc 
dung trçng tam, tránh lang phi; UBND các phumg, Trung tam tê chü dng trong 
eOng tác phun khir khuân. 

- DOi vói vic tam soát xét nghiêm tti các chc, ben cá, siêu thi trén dia bàn tiép 
ti,ic yêu cau xét nghim di:nh  k3i tr 07-10 ngày/lân; thi,rc hiên viec gp mu tôi da nhäm 
giárn chi phi cho ngirai dan. 

- PhOng Y te, Trung tam y té xây dung kê hoach dé to chüc tap huân cho CáC co 
sO' kinh doanh djch vi h,ru tth ye lay mu xét nghirn dê doanh nghip tr chü dng 
trong vic xét nghirn cho du khách bang phuang pháp test nharth. 

2- Cong tác kiêm tra, xii l vi phim 
- Cong an thj xã, UBND cacphi.rang tiêp ti,ic thuc hin tot cOng tác tuân tra, xii 1 

vi pham trong cOng tác phông chông djch; xii l các ca sâ kinh doanh, dlch  vu khOng 
thi,rc hin dung các quy di:nh  ye phOng chOng djch; xii l' nghiërn các trtthng hcp vi 
pham quy djnh ye cách ly, khai báo y té. 

- Yêu diu các phumg tang cumg cong tác quãn li', giárn sat chat chë hoat dông 
tai các chq, yeu cau thuc hiên nghiêm tiic quy djnh ye phOng chong djch. Giao phông 
Kinh té thu'?mg xuyën kiêm tra, chân chinh kip  thai. 

3- Cong tác truy vet, theo döi di biên dng ngu'ô'i dan trên dja bàn. 
- Cong an thj xã phôi hp các phuang, ngành y té tp trung quyêt 1it cong tác 

dieu tra truy vet các trt.r&ng 11cYp Fl, F2 trên dja bàn, phôi hçp co quan y tê rà soát, 
phãn loai, dánh giá miic d nguy ca dë chuyen cho các phuang e to chic each ly kjp 
thai và theo dOi, giám sat. 



- UBND cáo phithng: Tip tiic tang ctthng quail l, theo dOi, giám sat cáo tnthng 
hcvp di den, tr ye tr các vñng có dch dc bit là ttr các tinh phIa Nam; các truông hop 
thu'ông xuyên di lam an buôn ban O ngoài dja bàn, lái xe duèng dài,...; phát huy vai trô 
trách nhimcüa To Covid c5ng  dông các phurng trong cong tác phOng, chông djch, 
dc biêt là vic theo dOi di biên dng tinh hjnh dan cu trên dja bàn dê báo cáo, thông 
tin kip thOi CáC trung hcip di dënitrà ye tr vüng dch không khai báo y té, khOng chap 
hành quy djnh ye CáCh ly,... 

4. Cong tác tiêm väc xin. 
- Giao Trung tam Y tê thi xâ tiép tue trién khai cong tác tiém vacxin Covid 19 

dam báo an toàn, dáp iirng yêu câu phông chông djch; Cp nht dày dñ dü lieu ye tiêm 
vaCxin len he thông theo quy djnh, thithng xuyên c.p nht gri báo cáo ye UBND thj 
xà, Phong Y tê sau khi két thiiic môi dct tiêm; Chu trách nhim thông tin kjp thii den 
cáo dôi tucing dä tiêm müi 1 dé tiêm trã müi 2 theo quy djnh. 

- UBND cácphtthng phôi hcTp Trung tam ytê tiêp tic rà soát dôi ttrcYng trong 
nhóm ixu tiên de to chüc tiêm lieu b sung theo so lucmg vac xin duoc phân bô; xây 
dimg kê hoach cii the dé tO chixc tiêm müi nhäc li trong thi gian tái. 

- Cong an th xã, BCH QS thj xã tIch circ, chü dng phôi hcp vói ngànli y té de 
darn báo tOt an ninh trât tçr tai  các diem tiêm vac xin. 

5. Ye cong tác cách ly, diêu trl FO. 
- Giao Ban Chi huy quail si,r tiêp tic tO chüc quan l, giám sat chat che tai cáo 

kim each ly tp trung cüa thj xä dam báo an toàn. 
- UBND các phi.thng trên co s danh sách Fl, F2 do To truy vet cung cap, dánh 

giá, phân loai và to chirc each ly Fl, F2 tai  dñng quy djnh theo hithng dan tai  Quyêt 
dnh 4583/QD-UBND ngày 29/11/202 1 ye hithng dan tam  thi cách ly tai nhà.; Tang 
cu'ô'ng quán ly, giám sat chat chê vic each ly, lay miu, theo dOi sñc khOe dôi vái 
nhü'ng ngui th noi khác ye và cáo truO'ng hcip F 1, F2 cách ly tai nhà dñng quy d4nh. 

- Phông Y té tham muu UBND thj xa triên khai Quyet djnh 4796/QD-UBND 
ngày 09/12/202 1 ye vic ban hành hmng dan ttm thi trien khai cci sà thu dung diéu 
tn ngui bnh Covid 19 tuyen huyn tren da bàn tiith yà Quyét djnh 4797/QD-UBND 
ngày 09/12/2021 ye vic üy quyen thành 1p  Co s thu dung, dieu trj nguài bênh 
Covid 19 tuyen huyn tren dja bàn tinh Ngh An. 

6. Cong tác thông tin tuyên truyên, 
- PhOng Van hOa thông tin tiep tue chi dao  tang cuO'ng cong tác thông tin, 

truyen y tInh hinh dch bnh tren da bàn; tuyên truyen d ngi.thi dan chap hành 
nghiern yiéc tuân thñ 5K, thirc hin nghiem chinli yiêc khai báo y te; khOng d tInh 
trang can b, Nhân dan lo là chü quan trong cOng tao phOng chOng dich. 

Thông báo dé cáo phông, ban, ngành, doiiy lien quan yà Trung tam Chi huy 
phOng, chOng dch COVID-19 cáo phuOng, cáo tO chiirc, cá nhân lien quan trién khai 
thuc hiên./. 
Noi n/tin: TL. CHi HUY TRU'ONG 
- BCD pbông. chng Covid-19 TinE (b/c); CHANH VAN PHONG HDND- UBND 
- TT Chi huy PC dch Covid-19 1mb (b/c) kiêm 
-SiYtê(b/c); 
- BCD phOng, chông Covid-19 thi xã; 
- IT Chi buy PC djch Covid-19 thi xã; 
- UBMTTQ và các doàn the thi xã; 
- Các phOng, ban, ngành, doi vi thj xã; 
- BCD và UBND các phung: 
- LLru: VT, YT. 

THANH VIEN TRUNG TAM CHI HUY 
Nguyn Van Hñng 
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