
UY BAN NI-IAN DAN CONG iIOA XA HQI CHU NGHA VIIT NAM 
Till  XA CUA LO D)c hp - Tk1' do - Hinh phüc 

So: /UBND-YT Cz'ci Lô, ngày th6ng 9 na/n 2022 

V/v trin khai t1c hin thông 
báo Kêt luân so 624/TB-UBND 

cOa UBND tinh 

KInh gui: 

- Truing các phOng ban, ngành dGn v lien quan; 
- UBND các phng. 

Thirc hin thông báo so 264/TB-UBND ngày 12/9/2022 cüa UBND tinli 

Ngh An v vic trin khai thiic hin thông báo két 1un cüa dông chI BOi DInh 

Long, Phó chU tch UBND tirih tai  bui hp trrc tuyên vui các dja phu'ong v 

cong tác phOng, chng djch ngây 09/9/2022. 

UBND thi xã yêu ctu: 

1 .TrLrng các phOng, ban, ngânh, don vj, các to chirc doân th; Chü tich 

UBND các phuOng triën khai thirc hin nghiêm các ni dung chi do ti thông 

báo s 264/TB-UBND ngãy 12/9/2022 cOa UBND tinh Ngh An v cong tác 

phOng chéng djch bnh (Phô to gOi kern,). 

2.Giao Trung tam té thj xä, phoi hgp phOng Giáo duc & Dào tio thi x 

UBND các phu'äng, triên khai rã soát vn d5ng ngui dan tham gia tiëm chOng, 

dic bit tip trung tiêm rnQi co ban cho trC tir 5 dn du'ó'i 12 tuOi theo dOng tin 

d. Tip tic trin khai K hoich s125/KH-UBND ngày 17/7/2022 v Phdng, 

chng St xuât huyCt Dengue närn 2022 cüa Uy ban nhân dan thj xã COa L1Z 

Nol n/if,,: 
- Nhu trén; 
- UBND tinh (B/c); 
- BCD, TTCH PCD COVID-19 TX; 
- Lru: VTYT> 

TM. UY BAN NHAN DAN 

KT. CHU T!CH 
P110 CHU TICH 

 

bang Van Phuc 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHIJ NGHIA VIET NAM 

TiNH NGH1 AN Dc 1p - Tr do - Hmnh p1itc 

SO: 62L1 /TB-UBND Nghc An, ngày Q  tháng na/n 2022 

'i'nONc BA() 
1(êt Iiiii cila dOng chI Biii flInh Long - Plió ChÜ tich UBNI) tinh 

tti buOi h91) trirc tuydn vói các dja phtrong ye cong t'lc Thong chông dcli 
ngiy 09/9/2022 

Ngày 09/9/2022, dông chi Bji Dinh Long - Phó ChO tch UBND tinh chO 

trI buOi hpp trrc tuyên vOi các da phuang ye cOng tác phOng chOng dich trong 

thôi gian qua và mt sO nhim vi, gii pháp phOng chOng djch bnh trong thai 

gian tói. 

Sau 1di nghe dOng chj Chu Trçng Trang - Phó Giám dc phi lrách Trung 
tam Kim soát hnh tt tinh báo cáo kët qua cOng tác phOng chOng dch trCn dia 

bàn tinh Ngh An trong th?ii gian qua và mt so nhirn vç, giâi pháp phOng chng 

dch btnh trong thà'i gian tO'i; Y idCn phát. biêu cOa dOng chI Duong DInh Chinh - 
Giám dôc S Y tC, di din lãnh do S Giáo due Va Dào tao, S Tài chInE, SO 

Thông tin và TruyCn thông và lanE do các da phuang. Dông chI BOi DInh Long 
- Phó ChO tich UBND tinE. kCt. iuân nhLr sau: 

1. Tiêp tic thirc hin day dO, nghiêm uc, toàn din, quyet liêt cOng ta 

phOng chng djch theo chi do cOa Trung uang, ChInh phO, các hrng dn co4' 
ngành y tê; kiCn quyêt, ldCn tn, kiên djnh kiCm soát dich bnh hiu qua; drt 
khoát không d djch bnh bOng phát trâ 1ii, ca quan, da phrcrng nào d dich 
bnh bOng phát tr Iii, nguO'i dirng dâu phái hoân toàn chiu trách, tuyêt dOi 
tránh ttr tuOng chO quan, icr iâ trong phOng chông djeh bnh. 

2. Yêu cu các dan vi, da phuang thrc hin các ni dung sau: 

a) Uy ban nhân dan các huyn, thành ph và thj xã 

- Rà soát, kin toân Ban Chi do phOng chOng djch các cap do dng chI 
chO tich  UBND lam truóng ban. (ian trách nhim cOa các cp chInh quyn, ban 
ngành vói kt qua cOng tác phOng, chng djch. 

- Yêu cu UBND cp xã, cac t chirc chInh tn, xã hi trCn da bàn dy 
manh cong tác rà soát, vn dng ngiiOi dan tham gia tiOm chfing v.c xin phOng 
COVID-19. Dc bit tp trung tiCm müi Ca ban cho trO ti'J 5 dim duO 12 tuOi 
theo dOng tiên d. 

- Can cir tInh hInh thrc tê ti dja phuo'ng dé da dng hóa các hInh thirc 
truyn thông; trin khai manh  me cOng tác tuyimn truyn, giáo dic v các giài 
pháp phông chOng dch, trong dO '?ip  trungphbng c/zng dich CO VID-19, Sat 
xuai huyêt và lçn ic/i cüa hem vac xin p/lang  COVID-19; d.y m?nh cac chin 
dch truyn thOng, các hoit dng truyn thông trVc tip tai cong dOug dn các 
nhóm dôi tuçrng. 
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- B trI Idnh phi, darn bão d.y di co s thuc, hóa chit, trang thit bi y 
t cho cong tác phông, chng djch thco pimung chârn "4 ti ch"; 

- Tang cuàng kiëm tra, giám s'át, dOn dic cOng tác phOng chng dich 
bênh trén dja bàn; quán triêt, kjp thôi vâ xcr 1' nghiöm các tru'à'ng hpp vi p1mm 
quy djnh phông chOng djch, lam lay lan djch bnh theo Ngh dinh s 
1 17/2020/ND-CP ngây 28/9/2020 cüa ChInh phü. 

b). SO' Y te 

- Tiêp tuc barn sat tInh hInh dich brih trên Ca nu'O'c, day mçmh giám sat 
các ca bênh trên dia bàn; nàrn bat cac huóng din, chi dio cOa Trung u'o'ng kip 
thai dé tharn niuu chInh quyên các cap trong vic triên khai các giãi pháp 
phOng chOng cljch bnh trên dla  bàn. 

- Tang cuO'ng cOng tác giárn sat, phát hin, xr 1' hiu qua các dich 
trong cong dOng. Tiêp tic nâng cao nãng 1irc cOa h thng y t dr phOng, y 
co so. Tp trung phOng, chông dch COVID-19, sot xuât huyêt và các dich 
bnh truyên nhirn khác. 

- Xãy drng phtrang an phãn bO \'ãc-xin theo trng dOi tuong, dja bàn phO 
hcp. ThuO'ng trrc ti các diem tiêrn chOng cO djnh, chO dng bO tn cáo dim 
tiêm luu dng trên da bàn. To chi.rc tiêm ching an toàn, an ninh, dc bit có 
phuang an h tr9' cho cáo da bàn khó khän, bO trI tiêm ngay khi thrc phân b 
theo dung thñ gian quy dnh. 

- Chü dng râ soát, bão darn dO thuOc, vt tu, trang thiOt b y t, nhân luc 
cho cOng tác phOng, chng djch và phyc vçi khárn, chra bnh cho nguài dan 
trên dia bàn. Dãc bit thuc, hóa chat nhãm dáp iirng xO trI kjp thO'i các truO'ng 
hcip bnh nhân din bin n.ng. 

- Râ soát, báo dam nãng lirc thu dung, diêu tr; chO dng, sn sang các 
kjch bàn, phuang an dáp lrng các tInh huông dich bnh, không dê bt ngO', bi 
dng; t chi.rc tt vic phân tuyn, thu dung, cp ciru, diu trj bênh nhân, han 
ch ti da các trithng hgp din bin nng dn dn tO vong; TO chOc tp hun, 
cp nht kiên thOc \'ê giám sat phát hin bnh và diêu tr 0 tat cà các tuyên d 
nâng cao nãng hrc cho di ngO can b y tê, dc biêt là y t ca sO. 

- Thành 1p các doàn kiêrn tra, giám sat h trg tr1xc tiêp tai các dia 
phuang trong cOng tác chng dich, tiëm chOng vãc xin phOng COVID-19 

b). SO Giáo dic và Dào tao: ChI do CáC co sO giáo diic tip tiic phi hap 
vói chInh quyên dja phuong, ngânh y tO khn truGng rà soát, to chOc tiêrn 
chOng cho di nrçng tO 5 dn diiO'i 18 tuOi chu'a tiêrn chfing hoc tim chOng 
chtra dy dO; t chOc các hot dng phông chêng djch sOt xuât. huyt trong 
truOng h9c theo dOng huóng d.n cOa ngành y të. 

c). SO Thông tin và Truyén thông: Chi do co quan báo chI thirc hiên 
cong tao tuyên truyên ye các bin pháp phOng chông djch COVID-19 trong 
tmnh hinh mOi; các giài pháp phOng, chng djch bnh s& xu.t huyt; tuyên 
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truyn v nguy ca Va tác hi cüa bnh st xut huyt nhm nâng cao nhân thc 
cüa ngithi dan trong baa v süc khôe bàn than Va gia dInh. 

d). So' Tài chInh phôi hop So' Y té thani mu'u UI3ND tinh bô trI kinh phI 
cho hot dng phOng, chng djch; bô tn nguôn kinh phi dir phOng cho cong tác 
phOng, chông djch trong tru'à'ng hqp can thiat. 

Trên day là kt 1un cüa dông chi Dâng chI Biii DInh Long - Phó Chii 
tich UBND tinh ti buôi hpp trirc tuyên vó.i các dja phi.xo'ng ye cOng tác phOng 
chông dch trong thai gian qua vã mt sO nhim v1, giãi pháp phàng chng 
dich bnh trong tho'i gian to'i. Uy ban nhân dan tinh thông báo dë các c quan, 
do'n vj, dia phuong triên khai thc hiën nghitrn tiic, hiu qua.!. 

!Vo'i nhãn: 
- Tlitthng trirc Tinli iiy; 
- Chi tjch UBNI) tinh; 
- PCT VX UBND tinh; 
- Các thành viôn I3CD cfip tinh; 
- Các Sâ Ban ngânh cap tinh; 
- UBND các huyn, thãnh phô, th xä; 
- L.ru: VT, KGVX (TP, P). 

TL. CHIJ TICH 
KT. CIIANH VAN PHONG 
PHO CHANH VAN II-IONG 
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