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PHO CHU TCH UBND Tilt XA 

UBND Till XA C1JA LO 
TTCIi PIIONG, Cl-lÔNG 

DICII COVII)-19 

S:ifJOuBND-TTCH 

C(.)NG HOA XA 1101 CIIIIJ NGHIA VIFT NAM 
floe hIp — Tir do — Hinh ph(ic 

Cii'a La, ngày3,/ iliang 8 nàm 2022 

V/v tiêp tVc  triên khai chuong trInh 
phOng, chOng dch COVID- 19 

KInh gui: 

- TruOng các phOng, ban, ngành, don vi trên dia bàn thi xä; 

- UBND các phuOng. 

Thic hin cong van s 3443/TTCH-SYT ngây 28/8/2022 cüa Trung 

tarn chi buy phOng chng djch COVID-19 tinh Ngh An v vic tip tic trin 

khai chuong trInh phOng, chng djch COVID-19 trên dja bàn tinh; Trung tarn 

chi huy phOng chng djch COVID-19 thj xã yëu ciu: 

1 .Tru'Ong các phOng, ban, ngành, dan vj, cãc tO chtrc doân the; Chô tich 

UBND các phu'Ong can c1r chirc nang, nhirn vii du'c giao trin khai thijc hin 

nghiêrn các ni dung chi dio tui Cong van s 3443/TTCH-SYT ngày 28/8/2022 

(Phó 16 van bc',n girl kern); 

2. PhOng Y tê, Trung tOrn Y të thj xà chü trI phôi hp vó'i Cong An thj xO. 

Trung tOrn VOn boa TT và truyCn thOng, cOc phOng ban ngãnh lien quan dC 

hi.rOng dn trin khai thkrc hin./,,'1,,/'  

No'i ,il,âii: 
- Nhu trên; 
- TTCH phOng, chong dlch  Covid-19 tinh; 
- SO Y tê; 

- TT Thi Oy, HDND thi xâ; 
- CT, các PCI UBND thi xã; 
- MTTQ thi xâ vO cOc doàn the; 
- Luu VT, YT.  Zk- 

KT. Cl-Il HUY TRU'O'NG 
PHO CIII HUY TRUUNG 



TRUNG rFAM  CIII HUY 
PHONG, CHONG DICII 

COVID-19 T!NH NGHE AN 

CQNG ILOA XA 1101 CHU NGHA \IIT NAM 

Dcic 1p - Tii' do - IIinh phüc 

Nghç An, ngty 28 iháng 08 iuim 2022 

   

So: 3443 /TTCH-SYT 

V/v tiëp tic triên khai chuong 
trInh phông, chông djch COVID- 

19 trên dia ban tinh 

KInh gri: 

- Trung tarn Chi buy PhOng, chOng djch COVID-19 

các huyên, thi xa vã thành pb Vinh; 

- Các ca sâ y tê trong và ngoài cong lip, 

tinh Ngh An. 

Tic hin Quyt djnh s 2282/QD-BYT ngáy 24/8/2022 cüa Bô Y té ye 

vic ban hành Kê 1ioich triên khai thi'c hin Nghj quy& s 38/NQ-CP ngãy 

17/3/2022 cüa ChInh phü ye Chuong trInh phông, chông djch COVID-19. 

Trung tarn Chi buy Phông, chng dch COVID-19 tinh triCn khai các ni dung 

sau: 

1. Yêu câu Trung tarn Chl buy Phông, chOng djch COVID-19 các huyn. 

thi xã và thành phô Vinh: 

- Tiêp tiic thii'c hin day dii, nghiCrn tüc, toân din các clii do ciia Trung 

Lro'ng, ChInh phi, các huó'ng dn cüa các B, ngânh; rá soát, diêu chinh kjch 

bàn, phuong an PhOng, chOng dcb COVID- 19 phü vói 111Th hInh thic të ti dja 

plurang Va CaC tiiTh hung djcb bnb, tuyt di không duç'c chü quan, b là, mt 

cãnh giác truó'c djcb bnh. 

- Thic hin nghiêrn tüc chi dio cüa Thuông trc Tinh üy tai  Cong din so 

03-CD/TU ngãy 22/8/2022 ye tiCp ti1c tang cuOng cong tác lãnh dao, chi do 

pbông, chng Covid- 19 trên dja bàn tinh; Kê hojch so 3 1 0/KI-I-UBND ngày 

17/5/2022 cña UBND tinh ye Kê hoich triCn khai thiic hin Nghj quyCt sO 

38/NQ-CP ngây 17/3/2022 cüa ChInh phU trën dla  bàn tinh Ngh An. 

- Ttp trung day nhanh hon na tiên d tiCrn vãc xin, khOng dê tInh tr1ng 

vtc xin khOng ducc sr ding kjp thôi, gay lang phI; dic bit ttp trung tiêm rnüi 

3 cho trC tr 12 trO len và rnüi 4 cho các dOi tu'cmg có chi djnh theo huóng dn 

cüa Ba Y tê. Hoân thành rnUi co bàn cbo tré lu 5 den duói 12 tuOi theo k 

hoach, dàc bit tp trung nhórn tré cô nguy co cao (ire béo p/il, mac ben/i nCn, 

sny giám mien djch 

- Tang ctrà'ng cong tác thông tin, truyCn thông ye 3 trV ct phông, chOng 

dich (xét nghiCm, each ly, ctiCu trj, COng thic: 2K (K/iáii irang, Khi khuán) + 
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vc xin + thuc + diu trj + cong ngh + ' thii'c ngu'ôi dan vã các bin pháp 

khác. Dic bit tuyên truyn tãc ding, hiu qua cüa vc xiii vâ 1çi Ich tiêm các 

rnii 3, müi 4 trong vic ngàn ngra bênh chuyên nng, 1ir vong; 

- Tang cuô'ng kiêm tra, giám sat cong tác phông chông djch COVID- 1 9 

don dc triên khai tiêm chüng trên dja bàn. 

2. DOi vâi các co si y tê trong và ngoài cOng 1p 

- Trung tarn Kim soát bnh tt tinh, Trung tarn tê tuyên huyn thu'ông 

xuyên iiirn bat tInh hlnh diên biên dich COVID-19 trën dia bàn tinli, các huyên 

lãii can, kip thôi ihani rnuu trong viêc triên kliai cOng tác giárn sat, phát hen, 

xü' 1' hiu qua các ô djch trong cong dOng. 

- Tiêp tiic tang cung nãng 1irc cüa h thông y tê dir phOng, diëu trj và y 

tê co ScY. Bão darn ngun nhân hrc vã ch d5 cho ngui lam cOng tác phông, 

chông COVID-19. 

- Rà soát, kin toân các di c dng phông c1ing djch tr tuyên tinh dn 

tuyên 1iuyn, darn bão cong tác trrc vã sn sang triên khai trong các tInh huông 

vuçt khã nàng kiêm soát djch COVID-19 cfia da phu'o'ng. 

- Darn bão cung rng day dü thuôc, sinh phArn xét nghicni, vt tu tiêu 

hao, trang thit bj y ti,... sn sang cho mi din biên cüa djch bCnh, dic bit tii 

tuyên y tê Co sO'. 

- Thrc hiçn dOng die d thông tin báo cáo và khai báo berth, djch bCnh 

truyn nhim theo quy djnli tii Thông tu' sO 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 

cua Bô Y tC. 

Nliin ducic Cong van d ngh Clii huy TmO'ng Trung tarn Clii huy PhOng. 

chng djcli COVID-19 cad huyn, tlij xã và tliànli pliO Vinh; lãnh dao các do'n vi 

y t trong và ngoài cOng lip nghiêrn tiic clii dto, triên khai thrc hinI. 

AT0'i n/ian: 
- Nhr trén; 
- BCD PCD COVID-I9 tinh (b/c); 
- UBND tinh(b/c); 
- Lânh dao S& (b/c); 
- Các phông Sâ Y tê; 
- Lun: VT, NVY. 

KT. CHI HUY TRU'O'NG 
PHO CFII HUY TRU'O'NG 

 

I)u'o'ng DInh Chinh 
GIAM DOC SO' Y TE 
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