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S& '7 /UBND-KGVX 
V/v tang ciràng cong tác phông, 

chng djch bnh COVID- 19 

TháiNguyên, ngày 07  thanga.nam 2021 

gtri: 
- Các sà, ban, ngành, doàn the; 
- UBNID các huyn, thành phô, thi, xa. 

- Các co quan, dan vi,, doanh nghip trên di,a  bn tinh. 

Thrc hin Cong van s 95-CV/TU ngày 10/01/2021 cüa Tinh üy Thai Nguyen 
ye vic t.ng cumg cong tác phông, chông djch bnh COVID- 19, UBND tinh 
yêu câu Thu tru&ng các so', ban, ngành, doàn the, Chu tjch UBND các huyn, 
thành phô, thj xã và các Ca quail, dan vi,, doanh nghip trên dja bàn tinh: 

1. Tang cixo'ng trách nhim cüa Ca h thng chInh trj và toàn xã hi di 
vi cong tác phông, chông djch bnh COVID-19. Tiêp ti1c thirc hin nghiêm các 
van bàn chi dao,  huó'ng dn cüa Trung wing, ChInE phü, Ban Chi do Quôc gia 
phông, chông djch COVID- 19, B Y te và cüa tinh ye cong tác phông, chông 
djch bnh COVID-19, tp trung cao d, áp dyng các bin pháp tuang ximg 
phOng, chông djch phü hçip vo'i tmg cap d djch theo quy djnh, nhât là trong 
tho'i diem din ra Dai  hi  dai  biêu toàn quOc lan thir XIII cüa Dâng và don Tet 
Nguyen dan Tan sCm 2021. 

2. Quàn 1 t& dja bàn, kim soát chat ch, nm chic các di, bin dng cüa 
tat ca các tri.thng hçTp nhp cành, di chuyên ti1 hoc di qua vi1ng có djch den tinh 
Thai Nguyen; tp trung tong rà soát, phát hin nhung nguO'i nhp cnh trái phép, 
dua vào khu cách ly; xir 1 nghiêm nhUng to chCrc, Ca nhân lien quan tâi vic nhp 
cành trái phép. Thc hin dung quy trInh, quãn l nghiêm ngt vic cách ly nguo'i 
nhp cãnh, bào dam thi gian du 14 ngày và theo dOi y tê sau cách ly tp trung 
dung quy djnh; tuyt dôi không d lay lan djch bnh trong khu virc cách ly và 
lay lan tu khu cách ly ra cong  dông (nêu co,). 

3. H.n ch t chuc các sir kin, 1 hi tp trung dOng ngu'ô'i; có giài pháp 
phOng, chông djch ti các dja diem cong cong tp trung dông ngithi; quàn l 
ch.t chë các khu vvc  chci, siêu thi,,  trung tam thuang mi, các quán bar, karaoke, 
vu tnrông; thrc hin vic kiêm tra và xü pht các tnrông hccp không deo khâu trang 
theo quy djnh. 

4. Thu truO'ng các co quan, dan vi,, dja phuang chju trách nhim chi do 
các hot dng phOng, chOng djch bnh, huy dng toàn h thông chInh tn, và nhân 
dan tham gia phOng, chong djch; phát huy mnh me phuong cham 4 tai  ch; 
thc hin thông dip 5K cüa B Y tê (Kháu trang - Kh khuán - Khoáng cách - 
Không tp trung - Khai bcio y té). Chi do cac ca quan chCrc nang d cao cãnh giac, 
tuyt dôi không dugc chU quan, thrc hin tot cong tác phông, chng djch a các 
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co' so' khám, chUa bnh, phâi thin tc truy vt, khoanh vñng, each ly, dp tt 
o djch (néu co) không dê dch lay lan ra cong dOng; chun bj day dü phuong tin, 
ding ci.i, sinh phâm xét nghim, thuôc cho mci tInh huông, cap d djch bnh, 
chü dng üg phó vâi mci tInh huông xây ra. 

7. Giao So' Y t (Co quan Thuo'ng tr1rc Ban Chi do phOng, chng djch 
COVID- 19 cüa tinh) thuông xuyên báo cáo ThuO'ng tr\.rc Tinh üy, UBND tinh 
v tInE hInh, kt qua trin khai thrc hin. 

Can cir clii dao  cüa UBND tinh, các co' quail, don vj, da phuong nghiêm t1ic 
t chCrc trin khai thuc hiên./jrW 

Noinhn: 
- Nhu trên; 
- BCDQG phèng, chng dlch  COV[D- 19 (b/c); 
- ThuOng trirc Tinh üy (b/c); 
- Chi:i tjch và các PCT UBND tinh; 
- Thành viên BCD phOng, chong 

djch COVID- 19 tinh; 
- CVP và các PCVP UBND tinh; 
- Luu: VT, KGVX. 

chiptq.CV.06/TO 1. 


	Page 1
	Page 2

