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CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA V1T NAM 
Dc Ip - TLr do - Hanh  phuc 

Cz,'a Lô ngày iháng 12 nãm 2021 

KInh gü'i: 
- UBMT to quôc và các doàn the th xã; 
- Các phOng, ban, nganh, &m vi thj xã; 
- Cong an thj xä, BCH Quân siv thj xa, Dn BP Cü'a 
Khu Cãng Cra Là- Bn Thüy; 

- Trung Tarn Y t th xà; 
- UBND các pinr?ing. 

Hin nay, tinh hInh djch Covid 19 trên dja bàn cã nirâc nói chung, tinh Ngh An 
noi riêng diên biên phrc tap,  trên da bàn thj xa tiêrn an nhtng nguy co cao ye lay lan 
djch bnh nhât là dip  gân têt DuGng ljch, têt Nguyen dan 2022 khi ma so 1u'ng iigu'Yi 
dan tü các tinh, thành, dja plwang khác ye quë dip  nghi lê, têt nhiêu. DC darn báo thijc 
hin có liiu qua cong tác phOng chông dch Covid 1 9 trCn da bàn thj xä Cü'a Là trong 
thai gian ti. UBND th4 xà yCu câu thirc hin tot ni dung sau: 

1. Tiêp ttc barn sat các van bàn chi dao,  quy djnh, huâng dan cUa Trung uong, 
Tinh, Th xä nht là Nghj quyt 128/NQ-CP cüa ChInh phü, QuyCt djnh so 4800/QD-
UBND cüa B Y tC, QuyCt djnh so 3896/QD-UBND ngày 21/10/2021 cüa UBND tinh, 
Quyt djnh s6 4583/QD-UBND ngày 29/11/2021 v huing dan tarn  thñ cách ly tai 
nhà, Cong van s 10246/UBND-VX ngày 29/12/2021 v/v triên khai tllirc hiên Nghj 
quyCt so 33/2021/NQ-HDND ngày 09/12/2021 cña HDND tinh, Cong van so 
6598/SYT-NVY ngày 29/12/2021 v/v hung dan giárn sat và xét nghirn, Cong van sO 
2280/UBND-YT v/v triên khai Cong van 6433/TTCH-SYT ye hung dan diCu chinh 
rnt so bin pháp phOng chOng d4ch  Covid 19, KC hoach so 155/KR —UBND clia 
UBND th4 xä triCn khai "thIch rng an toàn, Iinh hoat, kiêrn soát hiu qua djch Covid 
19" trên da bàn thj xã dê triên khai cO hiu qua cong tác phOng chông djch trên linh 
vçrc, da bàn quàn 1' trong tmnh hInh rnth. Tlc hin cO hiu qua rntc tiCu vñ'a phOng 
chOng djch, vira dam bào Iuu thông hang hóa, phát triCn kinh tê xã hi nhung phài iru 
tiên darn bâo an toàn v tfnh mang,  sirc khOe cho Nhân dan. 

2. UBND các phu'ö'ng 
- 'rang cting quãn l', giárn sat chat  chC di biCn diig ngithi dan trCn dja bàn 

nhât là các trixäng hcyp di dênItri ye tr cac tinh, thành, dja phu'ong dang có djch nhât là 
nling khu virc cap d 4, khu vi,rc cách ly y tê, khu vtrc  phong tOa. 

- Chi dao luc 1u'ng cong an, dan phOng, To covid cong  dông, BCS các khôi, To 
tru'ng To dan cu trCn dja bàn tIch cuc närn bat tinh hmnh, cüng nhu' tuyên truyCn dê 
Nhaii dan tIch ci,rc cung cap thông tin kjp thai nhrng ngithi di t'r dja phuGng khàc ye, 
qua do phát hin kip  thai cac trtrng hp khOng khai báo y tC, khOng chap hành quy 
dinh ye càch ly tai  nhà. 



- Quân l, giárn sat chat  die cad tnräng hcip cách ly tai  nhà theo quy dnh, không 
dê ngui dang cách ly tr ri khOi ncii cách ly; yêu câu ngrii dan chap hành nghiêrn 
tñc các quy djnh ye khai báo y tê. 

- Tang cuäng kiêrn tra boat dng tai  các ch, cad c s san xut, kinli doanh, 
dich vu dé kip thai phát hin, xir 1' cac truäng hcp không chap hành các quy djnh ye 
phông chông dch Covid 19. 

- Khi Co FO xuât hin trên dja bàn phãi kp thai bao cáo ye Ban Clii dao,  Trung 
tarn clii buy PCD Covid 19 thj xã; tiiy tinh hInh cij the UBND các phu'mg chü dng 
pliôi hap vâi ngânh y tê dê triên khai viec  lay rnâu xét ngliirn tarn soát, tiên hành 
phong tOa a pharn vi hçp nhât. 

- Phôi hcip ngành y té thu'ang xuyen rà soát, cp nhât so lieu tiêrn vacxin Covid 
19 trCn dja bàn; Tiêp tijc tuyên truyên vn dng nhftng nguai cbi.ra tiCm vãc xin tliam 
gia tiêrn phOng vãc xin Covid 19 day dñ; phôi hp vai ngành y tê CO phu'ong an Ijérn 
pbOng cho nhfrng ngrai dñ diêu kiên nhung không the den cci sâ y te dê tiCrn. 

3. Phông Y tê, Trung tam V tê 
- Chñ dông phôi hcip UBND cad phuang tiên hành kiêrn tra, hu'ang dan vic 

thi'c hin cac quy djnh ye cách ly tai  nhà; yêu câu ciuyên cách ly tp trung dôi vai 
nhung gia dInh không dü diêu kin ye co' si vt chat, trang thiêt bj dê darn báo cho 
\'icc cách ly tai  nhà. 

- Trung tarn Y te thj xã, Tram Y tê các plurang chñ dng trongcôngtác lay inâu 
xét nghiem clio các dôi tucmg thuôc din lay rnâu theo quy drnli ye tan suât, thai gian; 
dOi vai các tru'O'ng hcrp dang cách ly tai  nhà phâi den tn nai dê lay rnáu. 

- Tiêp tijc nâng cao ti lê tiêrn phñ vc xiii Covid 19 trên toán da bàn thj xã: clii 
do Tram y te den tn nba dê tiêrn cho các tnrang hcrp dü diêu kin nhixng không the 
den casaytedetiern. 

- Chü dng tharn rnuu cho UBND thj xã, BCD, Tning tarn clii buy phOng chOng 
dich Coyid 19 thj xä ye viêc tiên hành xét nghiêm trn soát ngau nliiên, tarn soát dê 
bOc tách FO ra khOi cng dông. 

4. Cong an th1 xä 
- TIch crc, chü dng trong cong tàc diêu tra truy vet cac truang hcip Fl, F2 tren 

dia bàn; phôi ho'p  ngành y te dê rà soát, dánli giá rnirc d nguy co' yà chuyen danh sách 
cho cad pluräng dê to clirc cách ly kjp thai. 

- Clii dao  lçrc li.rng cong an, dan phOng các pluräng tang cuang theo dOi, giárn 
sat di biCn diig ngu'ai dan tren d4a  bàn nhât là các trLrang lip di dêiiltrO ye tü' các dja 
phtrcing khác nhat là các tinli, thành phô, da phu'ong cO djcli a cap d 4, khu vijc dang 
thirc hin each ly y te,... 

- Tang ci±ng tuân tra, phát liin, xñ' 19 các tnrang hcip khOng clip hành quy 
djnh ye phOng chOng dcli Coyid 19. 

5. Ban CHQS thi xä, D8n Biên phông cUa khãu cäng Cü'a Là- Ben Thüy 
- Ban Clii huy quân sir thj xã: Chi dao,  huang dan, to chrc quán 19 clit ché các 

co sä cách ly tp trung tren da bàn. 
- Don Bien phàng cü'a khâu càng Cira Là- Ben Thày: Tang cuang cong tàc 

quân 19, tuán tra, kiêrn soát cIit chë khu vijc cüa khâu, càng, ccra lach;  giám sat cIit 
diC yiêc xut, nhâp cánh ngträi va phu'ang tiên vào dja bàn; chU diig thirc hiii co 
hiu qua cad bin pháp phOng chông djch Covid 19 tai  khu virc cñ'a khaii, Cáng. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Doän Tiên Dung 

6. Cãc phOng, ban, ngãnh, doãn the thj xã, IJBND các phu'ô'ng: ['ren cd SO' 

ch(i'c nâng ithim vçi, linh vuc, dja bàn phu trách tIch crc tuyên truyên, vn diig, can 
b5, cong chi'c, viën chrc, ngräi lao dng, doàn viên, hi viên, Nhin dan chap hành 13! 
các quy d4nh ye phOng chông djch Covid 19, thirc hin nghiCrn tiic vic khai bao y 
các quy dinh ye each ly; han  chê vic tp trung dông ngu'ô'i, han  die vic di den nhCi'ng 
dia bàn có djch cp d 3, 4, khu vçrc each ly y tê nu không cn thiêt. 

Tru'O'ng IlQp ccr quan 10'n vj, dja piiu'o'ng itho lo là, c/ui qitan trong cong tác 
pliàiig cOng djck làiii lay lan die/i bniz din r5iig till ngu'ôl dii'ng dan co' quali, do',, 
vj, d!a  p/i u'o'ng p/nfl cii ju tráci, niiim tru'Oc c/ia tjcii UBDN llij xã. 

YCu câu Thu 1ruing các co' quan, do'n vi,  Chii tjch UBND các phithng nghiCrn tOc 
triên khai tlurc 1iin nghiêrn tñd./,>,-v41,.- 

No'i n/tan: 
- UBNI) tinh (b/c) 
-S&Ytê: (b/c) 
- I3CD PC dich thi xã; (b/c) 
- Chu tich. các PCT UBND thi xã; 
- L I3\ITTQ và các to chrc doàn the; 
- I3C1). UBND các phtrO'ng; 
- ('ác phOng. ban, ngành lien quan; 

Lu'u: VT, YT. 
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