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THÔNG BAO 
Kêt 1un cüa Dc DoAn Tiên Dung — Chi huy tru&ng Trung tam Chi huy phong, 

chông dlch  COVID-19 thj xã tti buôi lam vic ngày 16/12/2021 

Ngày 16/12/202 1, Trung tam Chi huy phông, chng dich COVID-19 thi xà t chü'c 
buôi lam vic dé nghe và triên khai môt so ni dung cong tác phông, thông djch COVID-
19 trén dja bàn. Tham dir có các dông clii thành viên Trung tam Clii huy phOng, chông 
dich COV1D- 19 thj xä ('Górn: Länh dqo Trung tarn Chi huy, dgi dkn các don VI: Cong an, 
Quán s PhOng Y tê, Thing tO/u Y tê, phOng VOn hóa thông tin, VOn phOng,), B phn 
giüp vic. Sau khinghe TnrOiig phông y tê báo cáo tInh hInh dijch COVID-19 trén dja 
bàn, kiên phát biêu cüa các thành phãn tham dir. D/c Doãn Tiên Dung — Chi huy timi'ng 
Trung tam Chi huy phông, chông djch COVID-19 thj xã két lun: Hin nay, tInh hInh 
din biên dch Covid 19 trén dja bàn din bién phüc tap  trong 02 ngày 15-16/12 xuät 
hin 03 FO, mt so có ljch trInh phüc tap.  VI vy, Trung tam Chi huy yêu câu các 
phOng, ban, ngành, UBND các phung tp trung cong tác phông chông dch, không 
duoc To' là, chü quan; tIch circ tuyên truyên vn dng ngithi thirc hin nghiêm tt1c cac 
quy djnh ye phông chông dch trên dia bàn, chü dông khai báo y tê; chap hành tot quy 
djlth ye 5K,quy drnh ye cáchly tai  nhà,nai luii tri,. 

1. Ye tam soát, lay mâu xét nghm, khü khuân 
- UBND các phithng tang cuô'ng thông tin kjp thi các dja diem, khu virc xuât 

hién FO; yêu câu ngithi dan thrc hin nghiêm vic khai báo y tê; to chüc sang lQc Va 
phát hin kp thyi các trithng hcTp nghi nhiêm, nhiêm bnh dé có phuo'ng an xü 1. 

- Phông Y t Trung tam y té, Cong an thj xã chi dao,  huâng dan UBND các 
phu?rng Nghi ThUy, Thu Thñy, Nghi Thu rà soát khu virc, dôi tuo'ng có nguy co' cao dë 
lien hàith tam soát xét nghim dam báo kp th?yi, khoa hoc diing trong tam, to chüc 
phong tOa các khu virc cO lien quan FO pham vi hçp nhât và triên khai cOng tác phun 
khü khuân kjp thii; to chüc lay mâu PCR cho tat ca các F2 có lien quan. 

-Dôi v6i viêc tam soát xét nghiêm tai  các chçx Hái San phung Thu Thüy, tiên 
hành 05ngày/lân. Rà soát khu vi,rc ban hang có lien quan den FO de lay rnâu xét 
nghiin PCR cho nhüng ngui lien quan. 

2. Cong tác truy vet, theo dôi di biên dng nguôi dan trên dla  bàn. 
- COng an thj xä phOi hp các phung, ngành y té tp trung quyêt lit cOng tác 

diêu tra truy vet các trueing hçxp Fl, F2 trên da bàn, phôi h'p co' quan y  te rà soát, 
phan loai, dánh giá müc d nguy co' cung cap kjp thñ cho các phithng de quán 1, tO 
chiirc cách ly theo quy djnh. 

- UBND các phuàng: Tiêp ti,ic tang cung quãn l', theo dOi, giám sat các tnrng 
ho'p di den, trâ ye 1ir các viing có djch dc bit là 11r các tinh phIa Nam; các tnxàng hp 
thu?mg xuyen di ra ngoài dja bàn, lái xe ththng dài,...; phát huy vai trô trách nhimcUa 
TO Covid cong  dOng các phithng trong cOng tác phông, chông djch, dãc biêt là vic 
theo dOi di bien dông tIrih hInh dan cu trên dja bàn dê báo cáo, thông tin kjp thi cac 
tnrO'ng hop di dénitrà ye tü ving dlch  khOng khai báo y tê, khOng chap hành quy djnh 
ye cách ly,... 

3. Vê cong tác cách ly 
- Ban chi huy quân su thi xã: San sang phuo'ng an kIch hoat khu cách ly tap 

trung cüa Th xà tai  Khu KTX Trt.r&ng cao dang du ljch; tO chüc quán l, giám sat chat 
chë tai  các khu cách ly tap trung cüa thi xã dam bão an toàn. 



- Giao UBND các phung chju trách nhim trong vic xác djnh di tuvng, giám 
sat, quán 1' chat chê các tnrOng hyp duoc each ly tai  nhà theo quy dnh; chju trách 
nhiêm nêu dê các tnrO'ng hcTp each ly tai nhà tu di lai  lam lay lan dch bnh ra ngoài. 

- PhOng Y tê, Trung tam Y M thumg xuyên kiêm tra, huàng dan UBNI) các 
phuOng trong vic thâm dinh d6i tucYng, diêu kien  co' sà vt chat, trang thiêt b dam 
bão cho viec  each ly Fl tai  nhà. 

4. Cong tác tiêm vac xin. 
- Giao Trung tam Y t thi xä tip tijc triên khai cong tác tiêm vacxin Covid 19 

dam báo an toàn, dáp lmg yêu câu phông chông djch; To chüc tiêm phOng và darn bão 
an toàn tuyt dôi cho dôi tung tr 12 den 17 tuôi; to chüc tiêm trã miii 2 và tiêrn lieu 
bô sung cho các dôi tlxclng theo quy dinh. 

- Cong an thi xã chit trI, phôi hcyp Trung tam Y té trong vic ctp nht thông tin 
nguii duçic tiêm chitng len co' sO' dii lieu dan Cu; Trung tam Y té chiu trách nhiêm 
cung cap day dii, chInh xác thông tin, so lieu nguO'i ducyc tiëm vacxin Covid 19. 

- Giao UBND các phuing có giâi pháp tuyên truyên, vn dng nguOi dânttr 18 
tuOi trO' len chua tiêm Vacxin Covid 19 tham gia tiêm phOng Vacxin Covid 19 day dii; 
to ehiic rà soát danh sách Cu the so ngithi tir 18 tuôi tiO' len trên dia bàn phuOng chua 
tiêm vac xin Covid 19 báo cáo v UBND thi xd truó'c nàv 20/12/2021 (Danh sách ci, 
the hQ ten, do tuó/, kho'i, l do chu'a tiC/n,...). 

- Cong an thj xâ, BCH QS thj xã tIch circ, chit dng phôi hp vO'i ngành y IC de 
dam bão tot an ninh trt tr ti các diem tiêm vac xin. 

5. Mt so ni dung khác 
- PhOng Van hóa thông tin tiêp tiic chi dao tang cu&ng cong tác thông tin, 

truyên ye tInh hInh djch bnh trên dia bàn; tuyên truyCn dC ngithi dan chap hành 
nghiCm vic tuân thit 5K, thuc hiên nghiêm chinh viec  khai báo y tê; không de tInh 
tiang can b5,  Nhân dan to' là chit quan trong cong tác phOng chOng djch; Tuyên truyCn 
vtn dng ngu&i dan tir 18 tuOi trO' len chua tiêm Vác xin Covid 19 tham gia tiCrn dày 
dii vi sire khOe cita bàn than và gia dinh. 

- Giao UBND phuO'ng Thu Thity ban hành van bàn yCu càu co' sir ton giáo cO 
lien quan FO tam  dirng  viec  to chiic hoat dng di lC tai  Nhà th& dê triCn khai các bien 
pháp phOng chOng dich theo quy dinh. 

- UBND phumg Nghi Thu chit trI, phôi hcip PhOng Giáo di,ic DT to chirc kiêm 
tra, có giãi pháp xii 1 dOi vii hoat dông cita co sir mâm non trên dja bàn chua duqc 
cap phép. 

Thông báo de các phOng, ban, ngành, danvj lien quan và Trung tam Chi huy 
phOng, chông dich COVID- 19 các phixing, the to chiic, Ca nhân lien quan triCn khai 
thrc hiên./. 
Noi nhân: TL. CIII HUY TRIJONG 
- BCD phong, chng Covid-19 Tinh (b/c); CHANH VAN PHONG HOND- UBND 
- IT Chi buy PC djch Covid-19 Tinh (b/c) kiêm 
- SYtê(b/c); 
- BCD phOng, chng Covid-19 thj xã; 
- TF Chi buy PC dich Covid-19 thi xã; 
- UBMTTQ vã các doàn the thi xã; 
- Các phOng, ban, nganh, don vj thi xã; 
- BCD và UBND các phi.thng; 
- Li.ru: VT, YT. 

THANH VIEN TRUNG TAM CHI HUY 
Nguyn Van Hung 
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