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TP. Thai Nguyen, ngàyJháng 11 nárn 2021 

KInh gui: 
- Uy ban Mt trn T quc thành ph& 
- Các phông, ban, ngành, doàn the thành pho; 
- Di hçc Thai Nguyen; 
- UBND các phuàng, xà; 
- Các  Ca  quan, dcrn vj, doanh nghip, tru?Yng hc trên 
dja bàn thành phô. 

Ngày 02/11/202 1, theo báo cáo cüa co quan chrc näng, trên dja bàn thành 

ph xut hin 06 ca ducmg tInh  vri SARS-CoV-2. Qua diu tra djch t, day là 06 

ca duang tInh có tInh chit phirc t.p, di chuyn nhiu noi, tip xiic vri nhiu 

ngithi. Thirc hin chi dao  cüa dng chI Chü tjch UBND tinh Thai Nguyen tai 
cuc hçp lam vic vói Ban Chi dto phông chng djch COVID- 19 thành phi 
Thai Nguyen vào 23h30' ngày 01/11/2021, d khn truong thirc hin các bin 
pháp kim soát chat chë khong d djch lay Ian trên dja bàn thành ph6 Thai 

Nguyen, Chü tjch UBND thành ph chi dao: 

1.  Khn trwrng thirc hin các  bin pháp khoanh vüng, truy vit, xét 

nghim,  cách ly các trurng hçrp  lien quan dn các ca duong tInh: 

- UBND các phithng: Trung Thành, Phü Xá, TIch Lixcing, Huang Scm, 
Cam Giá, Gia Sang, Tan Thành chi do các co quan, don vj, co sâ giáo diic, 
các doanh nghip, co s& san xut kinh doanh và nhân dan trên dja bàn 07 

phithng nêu trën tam dirng ngay các hott dng tp trung dông nguôri nai 

cong cong và ti tri1 s& các co quan don vj. Huy dng toàn bi 1irc !ixclng vói sir 
vào cuc cüa Mtt trn T quc và các doàn th nhân dan, các  t  COVID-19 

ctng dng khn truong truy vat, khoanh vüng, xét nghim, each ly các trumg 
hçp có lien quan va phong tOa các dja dim lien quan dn ljch trInh di chuyn 
cüa các ca duang tInh. 

- Phông Y t thành ph& Trung tam Y t thành ph& Cong an thành ph& 
Ban Chi huy quân sir thành ph& UBND các phuäng, xà và các don vj có lien 
quan diu tra, nm bt dy dü thông tin djch t ca duong tInh vOi SARS-CoV-2 
và truy vt các trueing hçip có tip xüc gn, các tru&ng hçip có lien quan khác; 
ly mu xét nghim tht cà các tnthng hçip Fl, F2, ngu?iii trong khu phong tóa, 
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giáo viên và h9c sinh các nhà trithng trén dja bàn thành ph và toàn b tiu 
thucmg ti chg Dc Hanh. Kjp thii thông báo cho các dja phucing có lien quan 
dé phi hçip truy vat; thirc hin ngay vic cách ly tp trung di vOi Fl, cách ly tai 
nai cix trá di vYi F2 va ap dvng nghiêm các bin pháp phông, chông djch 

COVID-19 theo quy djnh. 

- Các phOng, ban, dcm vi, UBND các phu&ng, xâ tuyên truyn dn toàn 
th can b, Cong chi:rc, vien chrc, ngu?yi lao dng, hoc sinh, sinh vien va ngithi 
dan trong th?'ii dim thirc hin cong tác truy v& cn cp nht thông tin, khai báo 
y t trung thrc, hn ch ti da tip xiic, di chuyn, tuân thu các bin pháp phông 
chng djch theo quy djnh. 

2.Triên khai, thirc hin các bin pháp ngãn chn dch  COVID-19 lay 

Ian  ra cQng dong: 

2.1. Tm dung t chi.rc các hoat dng tp trung dông nguui không cAn 
thit (cac 1 hi, sr kin, hoat dng van ngh, giâi th thao, hoat  dng ton giáo, 

tin nguOng có tp trung dông ngithi...); truô'ng hçip cAn thi& t chüc phâi báo 
cáo, xin ' kin chInh quyn dja phuo'ng và dam bào các yêu cAu v an toàn 

phông, chng dich;  yêu cAu b&t buc deo khAu trang khi di ra khOi nhà và thrc 

hin nghiêm các khuyn cáo 5K  cüa Bô  Y t. 

2.2. Tm dung tAt ca cac hoat dng dy them, hçc them,  lap  näng khiu 
trong và ngoài nhà tru&ng cho dn khi có thông báo mâi (trr các lap hçc them 

duoc t chfrc theo hInh thi.c trrc tuyn); tm dirng tAt ca các hot dng tp huAn, 
bi duong trirc tip, các hot dng tp trung dông nguai không cAn thit. 

2.3.  Tam  dtrng mt s hoat dng kinh doanh djch v1i: Karaoke, quán bar, 

vu  trithng, quán phiic vii d ung via he  (cà phê, quán trà dá, trà chanh, quán 

bia...), cc só kinh doanh trô chai din tCr, khu vui choi giài trI, xOng hGi, 

massage, djch vii c,t tóc, gi dAu, spa lam dep,...  tir 17h00' ngày 02/11/2021. 

2.4. Các nhà hang, quán an, c s& luu trü và các Ca s& kinh doanh djch vii 
khác phái dam báo giân cách, trang bj tm chn giQt ban, quãn ly danh sách 
khách hang và dam báo các yêu cAu v phông, chng djch. Twang hçp cc sa 

nào không dam bào các diu kiin v phông, chng djch thI yêu cAu tam  drng 

hoat dng kinh doanh. 
A A • A 

3.  Phong Y te, Trung tam Y te thanh pho: 

- KhAn truang khoanh vüng kim soát dja dim lien quan dn ljch trmnh di 
chuyn cüa ca dinmg tInh; thirc hin phun khu khuAn các khu virc, dja dim có 
lien quan dn các ca dixong tinh. Ra thông báo khAn cho mi nguai dan biét ye 
thii gian và dja dim lien quan dn các trtr&ng hçp FO d kjp thai khai báo y tê. 
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- Thc hin truy vt, each ly tp trung các dé.i trc1ng tip xüc gân (F 1) và 

tin hành thy mk xét nghim theo quy djnh. 

- Thuông xuyên cp nht, ting hçip thông tin lien quan dn các ca bnh. 
Báo cáo và d xut các bin pháp phông chng djch phü hcp vâi tInh hInh thtrc t. 

- Tham muii, d xut dam bão trang thit bj, Vtt tu y t và nhân 1rc phiic 

vi cong tác phông chng djch. 
A S 9 A S P A 

4. Cong an thanh pho, Ban chi huy Quan sir thanh pho: Chu dpng 

phi hçip vi các don vj lien quan xây dirng k hoach, phuong an t chüc hrc 
lucrng dam bão cong tác truy v&, khoanh vüng, cách ly theo quy djnh. Dam báo 

an ninh, trt ttr khu vrc t chtrc each ly. 

Giao Quân sir thành ph khn tri.rong tham muu các khu vrc cách ly tp 
trung cUa thành ph d dam bão dáp rng yéu cu di vài tü'ng cp d djch. 

5. Phông Giáo dic và Dào to thành ph: 

- Hthng dn các nhóm tré, lap mu giáo dc Ip, các trumg mm non, 

tiu hçc, trung h9c co sâ, THPT trên dja bàn thành ph tm dü'ng dn truông, 

ti chirc dy hyc trtrc tuyn cho dEn khi có thông báo mâi dê thijc hin cong tác 

khoanh vüng, truy vEt, xét nghim theo quy djnh. 

- Phi hçp vâi Trung tam Y tE thành ph& các don vj có lien quan va 

UBND các phi.r&ng: Trung Thành, Phü Xá, TIch Luong, Huong Son truóc mat 
tep trung ltp danh sách, triEn khai xét nghim toàn bO hyc sinh, giáo viên, nhân 

viên tai  các trumg: THPT Chu Van An, THCS TIch Luong, THCS Phü Xá, 

THCS Dc Lip,  Tiêu hyc DQc Lip. 

- Tuyên truyên den giáo viên, hyc sinh, cha mc hyc sinh trong qua trInh 
truy vEt c.n khai báo y tE trung thirc, tir theo dôi sue khöe, thumg xuyên cp 

nht thông tin, han  chE tiEp xüc, di chuyEn. 
S S A A - A A 

6. Phong Van hoa va Thong tin, Trung tam Van hoa va Truyen thong 

thành ph: Thông báo rng rãi cho mci ngu?ii dan biEt yE ljch trInh di chuyEn 
cüa các trtthng hçp FO dE kjp thai khai báo y tE. Tuyên truyEn dE nguai dan nm 
vüng và chap hành các quy djnh phông ch6ng djch trong diEu kin tInh hInh 
djch bnh din biEn phi.rc tp hin nay. Tang cuang tuyên truyEn thrc hin 
nghiêm thông dip 5K (khu trang, khoáng each, không tp trung, khiir khuân, 
khai báo y tE) theo huâng dn cüa Bô Y tE yE phong, chng djch COVID-19. 

Tuyên truyEn dEn các co quan, don vj, co sà san xut, kinh doanh, djch 

vii... bt buc phâi tao  ma QR Va kiêm soát nguai vào don vj bang quét ma QR. 
Nguai dan trén dja bàn bt buc phãi quét ma QR khi vào các dja diem cong 
cong, co quan, don vi,  co sa san xuât, kinh doanh, djch v'i... Trixàng hqp không 
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có din thoi thông minh, nguôi dan có the sü diing Can cithc cong dan hoc the 
Bão him y t có QR Code d quét ma. 

7. Các trtr?rng Di h9c, Cao Ding, Trung cap, Trung tm GDNN-
GDTX trên d!a  bàn: Quán ! ch.t chê hçc sinh, sinh viên a ni trü Va ngoi trU, 
h?n ché tôi da vic tiêp xüc, di chuyên trong thai gian thirc hin cong tác truy 
vet; dam bâo tuyt d6i an ninh trt tr và an toàn phông chng djch COVID-19 
tidanvj. 

Di vi nhung hçc sinh, sinh viên, giáo viên, ngi.rii lao dng có tip xüc 
gân vOi FO, Fl can phôi hcip vâi Trung tam tê thành phô va UBND cac 
phu?mg, xâ dé kjp thi xét nghim, cách ly theo quy djnh. 

A . 
8. Ban Chi do phong chong d!ch  COVID-19 cac phirong, xa; UBND 

các phirô'ng, xã: 

- Phi hqp vâi các ngành chirc näng thành ph và phi.r?mg, xã nai Co FO, 
F I d thirc hin truy vat, phOng djch tuyt di không d djch bnh lan rtng ra 
dja bàn phu?mg xâ mInh. 

- Chi do Trung tam Chi huy phông chng djch COVID-19 cüa dja 
phucmg, T COVID- 19 cong dng và I%rc luçxng chi.rc näng tang ci.rO'ng quán 1' 
di bin dng dan cu trên dja bàn; rà soát, phát hin các tru?mg hcip dnIvê ti 
vüng có djch d ap dicing các bin pháp phOng, chng djch phO hcip (dc bit di 
vth nguYi tr& v tü các tinh phIa Nam và Ha Nti, Bãc Ninh, Bc Giang, Phü 
Th9, Ha Nam). Các trithng hqp vi phm quy djnh v phông, chng djch 
COVID-19 thI xr 1 nghiêm theo quy djnh cüa pháp lut. 

- Chju trách nhim truàc Ban Chi do phông, chng djch COVID-19 
thành ph& Trung tam Chi huy phOng cMng djch COVID-19 thành phô ye dam 
bão cong tác phOng, chng djch trén dja bàn phithng, xâ mInh. 

9. D nghj Mt trn T quc và các doàn th thành ph tang ci.rOng tuyên 
truyn, vn dng d nhân dan trên dja bàn thành ph dng thun, üng h và thirc 
hin t& các bin pháp phOng ch6ng djch COVID- 19. 

Can cir chi dao  cüa Chü tjch UBND thành ph, yêu cu Thu truâng các 
phong, ban, dan vj, UBND các phu&ng,và ngui dan trên dja bàn thành phô 
nghiem tUc t chi:rc trin khai thirc hin)  

N0inhin: 
- UBND tinh (báo cáo); 
- Thuing trc Thánh üy (báo cáo); 
- Thumg trtrc HDND thànhphô; 
- Lãnh dao UBND thành phô; 
- Thành viên Ban Chi dao phông chông 
COVID-19 thành phô; 
- Thành vién Trung tarn Chi huyphàng 
chông dich COVID-I9 thành phô; 
- Nhu trén; 
- Ltru: VT, VP. 

CH 

Nguyn Thanh BInh 
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