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THÔNG BAO 
tth luIn cüa Dc Doän Tin Dung — Chi huy truö'ng Trung tiIrn Chi huy phông, 

chông dlch  COVID-19 thi xä tii buôi lam vic ngày  06/02/2022 

Ngày 06/02/2022, Trung tam Clii buy phông, chOng dch CO VI D-19 thj x to chtIi'c 
buoi 1iiii vic dê nghc v Uin khai mt so ni dung cOng tc phong, chOng djch (TO VII)-
19 trn da bàn. Tham dircO cac dông chI thành viên Trung tam ('hi huy thOng. chOng 
dc!i COVID- 19 thi xà (GOin: Lãr,h dçio Thing 1dm Chi hziy, c/c,! c//2n c'ác dvii '/: COng ciii, 
QuOn ski; PhOng Y íê, Th'ng IC/rn Y Iê, phOng Van hOa thông i/n, phOng K/nh ië, VOn 
phOng, (7hz, t/ch UBND cC/c phzi'&ng). Sau khi nghe PhOng Y tê, Trung tam Y të báo cáo 
iInh hIiih dich COV1D-19 trên dja bàn, ' kiën phát biêu cua cac thanh phân thani clv. 1)/c 
E)oaii Tiên Ding -- Clii huy tru'Oig Trung tam Clii buy phông, chông djch COVID- 19 thj 
xá kt 1un giao mt so nhiin vv nhu sau: 

1. Các phOng, ban, ngành, doii vj, UBND các phirOng tiej) tçtc báiii sat các ni dung 
chi dio cüa Trung uo'ng, 'Fiith, Th xá, Ngành y tê; các Thông báo kt 1un cia 'l'rung tam 
clii luty d trin khai co hiii qua cOng lác phOng, chOng djch Covid 1 9 n dia bàn. 

2. Viêc triên khai hoat dng cüa Co' so' thu dung và Trtm V tê Iu'u dng 
trên dia ban. 

- Giao Trung tam Y t thi xä kIch hoat các Tram Y t luu dng tren d!a  I)an 7 
phu'o'ng dë to c1urc hu'óng dan, diêu ti'j cho các bith iihãn nhiêm Covid 19 di c1iu 
Lieu diu tn tai nhà. 

- 'l'rung tam 'V té th xä chuân bj phuo'ng an san sang ldcli hoot Co sO' thu dung 
thá' 02 (KS Vinh 1-Inh 02) khi so krQ'ng benh  nhân Covid 19 vu'Q't khá nãng tiëp nhn 
cua CO SO' thu sung sO 01. 

- PhOng Y té, Trung tam tê kim tra, giám sat viCe  thãm  dlith  dOi vii CáC truO'ng 
hQ'p FO do phuO'ng chuyên len Co scr thu dung ctia th xã (nhng tru'Oiig Iip di diCu kiCn 
cách ly, dieu tnj tai nhà thI yCu câu khOng chuyCn len Co sO' thu dung cüa th xa). 

- Rà soát dam bäo vC sinh mOi tnrng nhât là viCe  thu gom, xü' l rãc thai y tC, 
an ninh trt tr, hiu can cho các Co' sâ thu dung; COng an thj xã phãn cOng 1ic 11rQ'ng 
phOi hçp '1 rung tam y tedC darn bão an ninli trit tl,r tai  các co sO thu dung. 

3. Vê tIm soat, lily mâu xét nghim, khü khuãii 
- UBN D càc phuo'ng: Bo In kinh phi, nguOn 1rc, vt lu vâ trCn co s(Y hu'ó'ng c1in 

chuyCn mOn cüa ngành y tC dC chü d5ng, kip thO'i triCn khai cOng tac tam sOt xct 
nghini dC bóc tách FO ra khOi cngdOng; 

- Phông 'V tC, Trung tarn Y tC phOi ho'p UBNI) các phu'cng dC rà soal, daub giá 
yCu to dch te qua dO hu'óng dan UBND các phuO'ng tarn soàt XCI nghiCm dàiig trong 
tarn, yang IOi, các dôi tupng nguy Co cao de kjp thOi bóc tách FO ra khOi cong  dOug; 
Irung tarn Y te ho ti'Q' ye chuyen rnôn, nhân lrc cho các phuo'ng. 

- DOi vó'i viCe tam soát xCt nghiêni tai  các Chç, Bn Ca trCn dja bàn thj xä can 
th'e hiCn it nhãt 02 lân/07 ngày (ta ngày 07/02/2022) dC Lip  thO'i pháthiCn I0; PhOng 
Kinh tC huró'ng dan. chi dio eác phithng triCn khai và báo cão ket qua ye UBND thj xä. 

4. Cong tác kiCni Ira, xü' 1 vi phtm 
- COng an thj xi, URN I) các phisO'ng tiep ti,ic thtjc IiiCn tOt cOng tác juan tra. 

1' vi phun trong cOng tác phong chOng dch; xr 1' nghiCni các Co.  SO' kinli doanh, dch 
vv khOng thi,rc hiCu  duig các quy djnh ye phong chOng dch; xt:r 1' nghiCrn các tru'ô'ng 
ii'p vi pl'u,ini quy dnh ye each ly, khai báo y tC. 



TL. Clii HUY TRU'O'NG 
CHANH VAN PUNG UDND- UBNI) 

kiCrn 

Tl-IANH VIEN TRUNG 'IAI''l CliI iiuy 

Vö Van Iho 

- 1'ip tic tang cu'ông cOng tác quän Iii, giám sat chtt chë hoat dng tai các chq, 
yêu cãil tlujc hin nghiiii tic quy djnh ye phOng chOng djch. Giao phOng Kinh tC 
thu'ô'ng xuyên kiCin tra, chän chinh kjp thai. 

5. Cong tãc truy vet, theo dOi di biên dng ngu'?ri dan trên dabãn. 
- COng an thj xã phOi hçp cãc pluthng, ngành y tC tp trung (juyet Iit cOng tác 

dicu ha ii U Vet CC ti UO ng hap 1 1, F2 ti en dia ban, phoi hop co quaii v t i a soat 
phan bal.  dánh giã mire d nguy co dê chuyCn cho các phuO'ng dC to chtrc cách ly kp 
thai Va theo dOi, giâm sat. 

- UBNI) các phu'Ong: TiCp tic tang cuOng quãn 1', theo dOi, giám sat các truOng 
hçp di den, trO' ye tir các viling có dch; phát buy vai trô trách nhimcUa To Covid cong 
dông các phuOng trong cOng tác phOng, chông dch, dc bit là vic theo dOi di biCn 
dng tInh hInli dan cu trCn dia  bàn. 

6. Cong tãc tiêm VC xin. 
- 'liirc hen quyCt liCt ChiCn djeh tiCm vãc xin phOng chOng (Tovid 19 dau ntni 

2022; DC nghj toân b h thông chInh tn tO thj xä den phung phôi h9p tIch cue \'O'i 

nganh y tC dC ti iCn khai hiCu qua Cong tac tiêm cliung 'V c yin Covid 19 UBN D Cc1C 

phuOiig phôi hçp Trung tarn Y tC th xà dC to clurc tricri khai Co hicu qua, phan dau 
nâng ti i tiCiri phil vãc xin inüi 03 dat  trên 90%. 

- UBND các phu'Ong barn sat kC hoach cila th xä dC xây dung  kC hoach, buy 
dOug luc iucvng hen quan phoi hap voi luc luong Y tC dé tnCn khai time hiCn, hung 
tam Y tC cung cap vãc xiii và ho trO lirc 1ung cho các phuOng dC triCu khai dáni I)ao ti 
i tiCni chilng dat cao nhât. 

7. 1)61 vói vic to ChÜC các hoit dng, IC hi dãu närn 2022. 
TiCp titc tim dung vic to chile các LC hi, hoat d)ng ttp trung dOug ngthi 6 

ngoãi trui: tO chile các hoat dng trong nlià darn báo sO Iupng nglsOi nãni trong giOi 
han dupe cho phép; han die vic tO chic an uông, rnàng ihp, cuó'i hoi trong giai doan 
djch biih Covid 19 hin nay dang diCn biCn phc tap. 

8. Vol vói cOng tác diy hyc 
'l'hOng ithIt yói dê xuât cüa PhOng Gião dic (cho phép hpc sinh Mãni non dupe 

nghi hpc; tO chile day  hoc tiVc tuyCn cho cac cap hpc den hCt ngày 12/02/2022): YCu 
eau ngành giáo due  to chile quán trit vic tO chic day  và hpc darn bão quy dnh cila 
Frung uang, Tinh, darn bao tot quy djnii ye phông chOng djch Covid 1 9 trong h thông 
Nhà Irirong; luyCn truyCn lipe sinh han  chC tçt tap,  tp hung dOng ngtrOi). 

9. COng tác thông tin tuyCn truyCn, 
PhOng Van hóa thông tin tiCp tVc  clii  dao  tang cuOng cOng tác thông tin, tuyCn 

truyên ye tInh hInh dch bnh trCn dja bàn a müc cao nhàt; tuyCn truyCn dê ngui dan 
chap hành iighiCni vic tuãn thu 51K., tIme hin nghiCni chinh vic khai báo y tC, chap 
hânh eác quy dinh ye cacti ly tai  nhà;  han  chC Vice to chile an uông, tap  trung dOng 
ngu'O'i khi khOng can thiCt. 

'IhOng bão dC càc phong, ban. ngành, don v lien quaii \/à Triing tarn Clii huy 
pliomig. chOng dch COV 11)- 19 càc pinrO'ng, các tO chilc. cã ithãn liCn quan triCn khai 
thçre hiCn./. 
Noi nliaii: 
- BCI) phông. thông Covid- 19 Tinh (b/c); 
- TI' Chi huv PC dich Covid- I 9 Tinh (b/c) 
- SoY to (b/c); 
- I3CD phông. chng Covid- I 9 thj xã: 
- II' Chi Iui PC dich Covid- I 9 thi xã: 
- UI3MTTQ và các doàn thO thi xã; 
- Các phông. ban. ngànli. don v! thj xa: 
- BCI) v UBND các phLiom: 
- Li,ru: VT. YT. 
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