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S 600-CV/TU 
Vê vc tang cwô'ng cong tác kiin soát 

ph,3ng, chOng cl/c/i Covid-19 lrên dja bàn 1/nh 

KInh gzr1: - Các dãng doàn, ban. can s1r dãng, 
- Các cc' quan tharn rnuu, giiip vic Tinh ày, 
- Mt trn To quôc và các to chLrc chinh frj - xä hi tinh, 
- Ban hi dao phông, chông dch Covid-19 cüa tinh, 
- Trung tam CM huy phông, chông djch Covid-19 tnh, 
- Các huyn, thành, thj üy, dàng ày trçrc thuc Tinhiy. 

Hin nay, tInh hinh deh bnh Covid-19 trên dja bàn tinh tip tçic có 
nhEtng din bin nhanh, phirc ttp và khó lu?mg; tmnh tà ngày 01/11 dn 15h00' 
ngày 06/11/2021, tinh Thai Nguyen d ghi nhn 28 truô'ng hçp dixcmg tInh vói 

A • A A A A SARS-CoV2 ti huyen Vo Nhai, th1 xa Pho Yen, thanh pho Song Cong va 
A A A 9 A ,• thanh pho Thai Nguyen, chuyen tmh Thai Nguyen sang trng thai phong, 

chng djeh rnói. 

Truó'c tInh hInh do, d tip tiie chü dng kim soát t6t tmnh h.Inh và thich 
img, quyt tam không d dch Covid-19 lay lan trên dja bàn tinh, bào ye sirc 
khôe, an toàn cho nguYi dan, dng thM nâng cao thüc, trách nhim, tang 
elx&ng quàn l can b, cong ch(rc, viôn chirc, ngithi lao dng, bào dam duy fri 
hott dng n djnh, bInh thi.r&ng ci:ia các. cc' quan, don vj trên dja bàn tinh, 
Thix?ing tr1rc TiIIh üy yêu cu các cp üy, tt chirc dâng, chfnh quyn, Ban Chi 
dao phông, chng dch Covid-19 cüa tinh, Trung tam Chi huy phOng, chng 
djch Covid-19 tinh và các cc' quan, don vj t.p trung lnh do, clii dto, thiic 

• A A hiçn tot m9t so n9i dung sau: 

L Toàn h th6ng chInh trj tip tiic t.p trung cao cho cong tác phOng, 
chng djch Covid-19; th1rc hin nghiêm các van bàn chi do, huOng dn ca 
Trung uong, ChInh phU, Ban Chi d.o Qu6c gia phOng, chng djch Covid-19, 
BQ Y te va cua tinh ye cong tac phong, chong dch trong trnh hrnh mm, 

A V V ' 9 9 9 A A khong duc trai vm chi d.o cua Chrnh phu ti Ngh quyet so 128/NQ-CP 
9 r 9 ngay 11/10/2021 ye vice ban hanh quy dnh tm thoi Thich wng an toan, 

linh hogt, kim soát hiu qua djch Covid-19", phà hcrp vói tInh hInh thie tê 
và yêu eu cong táe phông, chMg djch ti da phuong; tuyt di không dixçe 
thu quan, ici là, mt eãnh giác. 

2. Hin eh các hott dng tp trung dông ngithi; tng etx?ing (mg diing 
cong ngh thông tin, chuyn di s6 trong hot dng và trao dôi cong vic, iru 
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tiên hInh thirc M chirc hi nghj trrc tuyn trong diu kin có th, dng thii 
phài thirc hin nghiern các bin pháp phông, chng djch theo quy djnh; frng 
diing chuyên dôi so trong quail 1 thông tin, bão dam 100% các ca quan, dan 
vj thirc hin khai báo bang mA QR bt buc t.i trii sâ lam vic cüa dan vj, coi 
day là nghTa viii cüa mi can b, dàng viên, cong chirc, viên chrc và ngithi lao 
dng. 11mg ca quail, dan vj phài chü dng xây drng các phuong an phông, 
chng djch hiu qua, phii hçip vd tirng cp d và din bin thirc t ci1ia djch 
Covid-19, bào dam vira lam t& cong tác phông, chng djch, vira th1rc hin t& 
chirc näng, nhim vii duçc giao. 

3. LAnh dto, chi dao  sat sao, kim soát cht chê, tng cung quân l lu'u 
trü d6i vó'i ngi±i tr các vüng, dja phuang nai có djch Covid-19 và các dja 
phuang khác dn ca quail, dan vj, dja phuang; ngu?i dtmng du các ca quail, 
dja phuang, dan vj tir tinh dn ca s (xóm., ban, tá dánpho') chu trách nhim 
chi dao  thçrc hin nghiêm vic khai báo v di bin dng cirtri'i cña ngirM dan 
thuOc dja bàn, dja phuang, dcin vj quãn l. 

4. Can b, dang viên, cong chüc, viên chirc, ngui lao dng trong CáC ca 
quan, dan vj phãi guang miu, tich circ tham gia và di du trong vic thi.rc hin 
các bin pháp phông, chng dch Covid-19; tuyên truyn, vn dng gia dnh, 
nguài than, than dânnai Cu trCi thirc hin nghiêm cong tác phông, chng djch 
(thông dip 5K + Vác xin + Gong ngh + Y thz'c ngu'ô'i dán; khOng di den 
nhftng vng, dja phuang dang có djch khi không th%lc sir cn thi&; ththng hp 
di ra ngoài tinh trong các ngày nghi l thir Bay, ChU nht (hoc ngoài gi& hành 
chInh) phai duçic sir dng cüa thi. tnxng, lnh dto dan vj, trçrc tip ho.c lnh 
dao c.p trên theo thm quyn, phan cp quan l can b, dang vien, cong chirc, 
viên chirc, dng thii thrc hin nghiêm vic khai báo y t, cung cp thông tin 
theo dung quy djnh. KhOngt chirc, tham gia nhting hot dng tp trung dong 
ngui nêu lthông thirc si1 can thiêt nhu sinh nht, tan gia, k3,9r nim,... Khuyên 
khIch t chirc vic hMu, vic h' clii mang tInh ni b gia dInh, g9n nhç, dáng 
quy djnh, thirc hành ti& kim, bào dam các quy djnh v phông, chng djch, h?n 
ch nguYi tham dir. 

' r r A Ngurn di.rng dau cap uy, chrnh quyen cac ca quail, don v,  da phuong 
chju tráeh nhim truâc Thuông trirc Tinh üy, Ban Thuông vçi Tinh üynu d 
xãy ra vi phtm trong cong tác phông, ch6ng dch t.i ca quan, dan vj, dja 
phuang theo phân cp quan l; clii dao  xir l nghiêm the $p th, cá nhân vi 
phrn các quy djnh trong cong tác phông, chng dch theo quy dnh cua 
Dàng, pháp lu.t cüa Nhà nuóc và cong khai thông tin trên các phucmg tin 
truyn thông di chung. 
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5. ]My m.nh cong tác tuyên truyn, nâng cao nhn th'(rc, thirc, trách 
nhirn cia ngui dan trong cong tác phông, cMng djch. CM do cac e quan 
thông tin, báo chI cüa tinh tang cuông thai hrqng, dung lixgng tuyên truyn v 

.' A P. 9. . • r tinh hinh dch Covid- 19 vrn ni dung ngan gçn, day du, de hieu, chrnh xac, 
kjp thai, sat vói tinh hInh din bi&i cüa djch trên dja bàn tinh; xcr 1r nghiem 
di vói vic dua, tin lthông chInh xác, thiu kim chImg, gay tam 1 hoang 
mang trong nhân dan. 

6 Ban Chi do phông, chng djch Covid-19 ciia tinh tang cuing cong 
tác chi d?.o,  barn sat tInh hInh thirc tin, thiràng xuyên cp nht thông tin, báo 
cáo kjp thi vi Thithng trirc Tinh üy, Ban Thixng V11 Tiuh üy thih hInh, kêt 
qua trin khai thirc hin và d xut bin pháp länh d.o, chi 

Nyi nhân:  
- 1'1hux tren, 
- Các dng chI Uy viên BTV Tinhüy, 
- Các dng cM Tinh iiy viên, 
- Vn phông Tinhüy (LD+ PTH), 
- Liru Van phàng Tinh u (90). 

T/M BAN TJITt(1NG VçJ 
BiTHEJ 

 

Nguyen Thanh Hãi 
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