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UBND THANH PHO THAI B1NH
BAN CHI DAO PHONG,
CHONG DICH COVID-19

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phuic

S:Zb /CV-BCD

TP. Thai BInh, ngày I6 tháng 8 nám 2020

V/v thirc hin Thông báo s 365/TB-VP
ngày 06/8/2020 cüa Van phông Doàn
DBQH, HDND va UBND tinh.

KInhgCri:
- Các phOng, ban, dan vj thuc thành ph;
- UBND các phing, xâ.
Thixc hin Thông báo s 365/TB-VP ngày 06/8/2020 cUa Van phông Doàn
DBQH, HDND va UBND tinh thông báo kiên chi dao cüa dng chI Dng Trçng Thang,
ChU tjch Uy ban nhãn dan tinh, Ban Chi d.o phông, chông djch thành phô yêu cu:
1. Cong an thành ph:
- Chü trI, tham muu v hoat dng cüa T TuAn tra thành ph d tang cung kiêm
tra, chi dao áp dung bin phãp han ch tp trung dông ngui; don dOe, kim tra, hrnrng
dan thuc hin nghiêm vic deo khau trang tai nai cong cong, xir l nghiêm các th ch'ác,
cá nhãn không chap hành các quy djnh trong cong tác phông, chông djch; tang cu&ng
cong tác kiêm tra, xir l nghiêm, trit dê các trueing h9p sü ding via he áê kinh doanh;
- Chü tn, ph& hçp eác dan vj lien quan tang cithng cOng tác thanh tra, kim tra xi
1 nghiêm theo pháp luât, kê Ca xir l hmnh sir các trumg hçp dua tin không diing s'ir that,
không khai báo y tê, khai báo y tê khOng trung thirc; trôn tránh, chông dôi, không chap
hành bin pháp cách ly y tê; gain hang, tang giá, gay bt n thj trrning.
2. Phông Y t, Trung tam Y t, Bênh vin da khoa thành phô:
- Rà soát, siêt chat vic phông, chngdch tai các ca s y t& không d xáy ra lay
chéo và xay ra cac O djch tai các ca sà y tê. Trin khai áp dçing các quy trinh phân
luOng, phân tuyen, không dé lay lan djch bnh trong các ca s y tê; trang bj phông h
day dü cho nhân viên y tê trrc tiêp phàng, chông dch, bão dam an toàn tot nht cho di
ngQ nhân viên y té. To chire rà soát, có bin pháp bâo dam an toàn tôi da, phOng chông
lay nhim cho toàn b nhüng ngui bnh có nguy ca cao, dc bit là ngu&i cao tuôi và
ngui có bnh l nn.
- T chüc dánh giá Bô tiêu chI "Bênh vin an toàn phông, cMng djch Covid- 19
và các djch bnh viêm duà'ng ho hap cap" tai co s& khám chüa bnh theo huàng dn
cüaBYtê, SyYtê.
Tnthng hap có ca bnh trên dja bàn phài cucrng quyt, b.ng mci giãi pháp x1r l
trit d " dich", các khu vçrc nguy ca cao tai khu wc có ngui nhim Covid-19; tranh thU
t11ng gi, tmg phUt d truy vt phát hin các tnräng hap nghi nhim, Co nguy ca lay nhim.
Ap dçtng biên pháp each ly phU hap, giám sat y t, 1y mu xét nghim di vâi t.t
cã các truô'ng hap tip xUe vâi ngil&i mac bnh, nghi ng lay nhiêm và các trung hap
Ping den ThanIp1iô Da Nkg va cac dia phucing co dich tra ye dia phuang, truac hêt la
cac truong h$ U*n4n "0 dich", cac khu vuc d bi phong toa, each ly tai Thanh
phô Da Nnva c phtrang Co dich Covid- 19
3 Phng aj Ia va Thông tin Chu tn, phôi hap cac dan vi hen quan,
UBND cac plang, thOn khai nhanh nhât viêc cai dat ung dung Bluezone dê phat
hiên, truy vet nni,'wdM ii can bô, cong chuc, vién chuc, nguai lao dông, krc luang vu
trang trik khai cài dmg diing Bluezone hoàn thãnh truic ngày 08/8/2020.

4. Dài Truyên thanh - Truyn hInh thành ph4, Trung tam Van hoá - Th
thao, Di Thanh tra xây drng và quãn I trt tir do thl: To chi'rc tuyên truyên luu
dng bang nhieu hInh thrc dê nâng cao nhn thirc, thi'rc trách nhim cUa cong dong.
trong cong tãc phông, chng djch. Tp trung thông tin ye vic htn eh tp trung dOng
ngithi, khai báo y tê tr nguyen, khi có biêu hin ho, sot thI thông báo cho ca quan y t
dê dtxac kiêm tra, xét nghim; sir dung üng diing Bluezone, phát hin sam và thông báo
cho chInh quyên ye các tnthng hgp nghi mac bnh hoc di ye tr vüng có djch. Titng
cung khuyên cáo ngui dan nâng cao tithe tir gi& gin sue khóe (nht là di vâi ngiRñ
cao tuoi, có bênh l nen) va th%rc hin tot các bin pháp phông, cMng djch Covid-19
tinh than môi ngi.rñ dan tiêp tue là môt chin
mi thôn, xOm, lang, ban, khu
phô... là pháo dài, cUng chung si1c, dng lông dy lüi djch bnh. Yêu cu ngtthi dan
phãi deo khâu trang non cong cong, khi ra, vao các khu chung cu, nhà cao tang, trên các
phucng tin giao thông cong cong nhu: Xe khách tuyên cO dinh, xe butt, xe taxi...; hn
chê tp trung dông nguii; ri:ra tay thithng xuyên bang xà phông, dung djch
khukn...
Thông báo cong khai den ngui dan din thoi duàng day nóng (18009402) d xi:r l
nhQng phan anh, kiên nghj cüa ngu&i dan lien quan den phông, chông djch.
5. Phông Kinh t:
- Chü trI, phi hçp dan vj lien quan tham mu'u các giái pháp cii th, hIru hiu d
kjp thai tháo gon kho khän cho san xuât, kinh doanh.
- Yêu cu Ban Quãn 1 khu chung cu, nhà cao tng có trách nhim tuyên truyn
dê ngui dan th1rc hin các bin pháp phông, ch6ng djch Covid- 19.
- Yêu cu chü các doanh nghip, Ban Chi huy cong truông các cOng trInh xây
dmg trén dja ban có trách nhim tuyên truyên d ngui lao dng thirc hin nghiêm các
bin pháp phông, chông djch Covid-19.
6. UIBND các phtr&ng xã: T chuc tuyên truyên lu'u dng bang nhiêu hInh thüc
dê nâng cao nhân thuc, thixc trách nhim cüa cong dông trong cong tác phông, chOng
gi, lien
dich; han ché ti da viéc tp trung dông ngithi tti các dam tang, dam cuâi,
hoan sinh nht, quán cà phê, quán trà chanh, noni gp mt dông nguai khác. Chü tjch
UBND các phumg, xã tp trung chi dao quyêt lit cOng tác phông, chông djch Coyid19 trên dja bàn, chju trách nhim toàn din yiêc thirc hin các giái pháp phông, chong
djch theo diing chi do cüa cüa tinh, cüa thành phô.
7. BeA ngh Ban Dan vtn Thanh uy, Uy ban MTTQ Viçt Nam thanh pho:
Dy manh viêc van dng nhân dan dà cao cãnh giác, chü dng, tçr giác thrc hin có
hiu qua các bin pháp phông, chông djch.
B ngh Boàn TNCS H ChI Minh thành ph tip tic phát huy vai trô xung
kIch, tInh nguyen, tIch circ h trçY chInh quyn cáo cp và nhân dan trong thirc hin các
bin pháp phông, chng djch.
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Nhan Cong van nay, yeu c,u các phông, ban, dan vj, UBND các phuông, xâ
khan truang t chirc trin khai thirc hin./. flL.
RIYONG BAN
Niyi nhân:
- Chü tjch, các PCT UBND TP;
NG BAN
- Thành viên Ban Chi dao TP;
- Nhu trén;
-L.ru:VT,BCD.

