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UBND THANH PHO THA BINI-I
BAN CHI DAO PHONG,
CHONG DICH COVID-19
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CQNG HOA XA 1101 CHU NGHIA ViFT NAM
Jc 1p - Tir do - Hanh phác
TP. Thai Blnh, ngay 4'gtháng &2nãrn 202]

/CV-BCD

V/v tang ctrng các bin pháp phông,
chong djch Covid-19.

KInh giri:
- Các phông, ban, dan vi thuôc thành ph6;
Các ca quan, dan vj lien quan;
- Uy ban nhân dan các phuing, xã.
Thi.rc hin cong van sO 585/UBND-KGVX ngày 17/0212021 cCia UBND tinh v
vic tang cumg các bin pháp phông, chông dch Covid 19, Ban Chi do thành ph6
yêu câu:
1. Các phông, ban, dan v, UBND các phuà'ng, xâ tip tyc thi.rc hin nghiêm,
quyêt 1it han nüa các chi do cüa Trung Lrang, cCia tinh và các van bàn chi dao cüa
thành ph6; chü dng phát hin, 1y mu xét nghim nhanh, chInh xác; t6 chüc phong
toá, dãp dich Rip thôi, hiu qua khi Co tInh hu6ng dch xáy ra.
Tiêp tyc düng các ho?t dng tp trung dOng ngui khi khOng cn thiêt, trithng
hçp cn thi6t tO chi.rc thI phài di.rcc cp CO thâm quyên cho phép và yêu c.0 tht.rc
hin nghiêm các bin pháp phOng, ch6ng djch theo htràng dn cOa nganh Y t.
Tuyên truyén dé nguOi dan hn chê vic di chuyên ra khOi dja phuang. nhAt ìà
di, dn các vüng có dch; hn chë d6i da tp trung dOng ngthi ti cãc dam cuâi, darn
tang, dam gi& liCn hoan, sinh nht, nai gp m.t dông ngi.thi khác; khuvn khIch
ngu6i dan a nhã, lam vic, h9c tp trtrc tuyên;
Trong phm vi nhim vy, quyen han, can cü quy dnh cOa pháp 1ut hin hành
tp trung chi dto, huang dan, dOn dôc, kiêm tra, kjp thai phát hin, khAn tnrang xt.r
1 nghiem theo quy dnh cOa pháp Iut dôi vâi các hành vi vi phm lien quan dn
phOng, chông djch bnh Covid-19. NguOi dimg dâu các ca quan, dan vi, dia
phl!ang, doanh nghip, co s& san xuât, kinh doanh phái chu trách nhim ye cOng tác
phOng, ch6ng dch trén da bàn và trong phm vi quãn !'.
2. Tang cithng các bin pháp thçrc hin phOng, ch6ng djch cy th nhu sau:
2.1. Dôi vOi các hot dông van hoá, tin nguOng, tOn giáo: Ttm thai dOng cra,
không don khách tai các di tich, ca so tOn giáo, tin nguäng trén da bàn; EJBND
phuô'ng, xâ phói hçp các dan v lien quan kjp thai thông báo cho nhân dan, du khách
bit, thuc hin.
2.2. Nghiêm cam vic sr dyng via he, lông l dumg d kinh doanh.
2.3. D6i vOi hot dng kinh doanh thticmg mgi, djch vy: Ngoài các bin pháp
phOng chông dch nhu deo khâu trang, sat khu.n tay,... phãi áp dyng nghiCm các
bin pháp sau:
- DOi vói cac ca so kinh doanh djch vy an, u6ng khác (bao g8m an sang); cac
djch vy giãi khát (bao gôrn các quán: Ca phê, trà dá, trà chanh,...): yeu câu chü các

co si kinh doanh, ngui ban hang phãi rn ban trong nhà, trong các ki&, báo dam
khoàng each tôi thiêu Olrn gifta ngi.ri v&i nglxôi, 02m giQa bàn vii bàn, gui nht k
dy di thông tin ye h9 ten, dja chi thu&ng trii, s din thoti khách hang.
- f)i vOi các djch vç an, wng trorig các nhà hang, khách sen: b trI sp xp
báo dam khoáng cách tOi thiêu Olrn giUa ngwi v&i ngithi, 02m giüa bàn v&i bàn;
chü các nhã hang, khách stn phäi cong bô so krcmg khách ti da ma nhà hang, khách
sn cO the phic vli tii cng th&i diem, báo dam khong phiic vt qua 1/3 s lixçxng
khách tôi da; ghi nht k day dfi thông tin v hç ten, dja ehi thir&ng trü, s din thoii
khách hang.
- Dôi vâi các siêu thj, cira hang kinh doanh, phông giao djch ngân hang, khu
vui chai cong c5ng, các cci sà masage, xông hai, lam dçp, phông tip the thao, djch
vçi giài trI, rp chieu phirn,... niêrn yCt cong khai quy djnh phông, chng dch t'ai
cOng, cra ra, vão; ghi nht k day dii thông tin v h9 ten, dja chi thi.rmg tri, s din
thoii khách hang.
• Di vái các chq: Phäi cong khai các quy dinh v phông, chng djch dt ti
cng ra vào chc; có trim kiêm soát quãn 1 eht chê ngLrèi ra, vào, kiên quyêt không
cho ngiiYi không deo khâu trang vão ch, tuyên truyên trên h thông ba kjp th?yi
nhc nhâ ngithi dan deo khâu trang, giñ khoàng each.
- Nu dan vj, cá nhân vi ph?m quy dlnh phông, ch6ng dch sè bj xi:r 1 nghiêm và
t?m dmnh chi ho?t dng dôi v&i Co sà không báo dam các diêu kin phOng, chông djch.
2.4. D6i vôi hoçit dng vn tài:
Các phirong tin, 1oi hlnh 'n tãi trên dja bàn thçrc hin dy dü các bin pháp
phông, chng djch Covid-19; duy tn thçrc hin khai báo, ghi nht k dy dü thông
tin 4 h9 ten, dja chi thuOng tri, so din thoi hành khách.
2.5. Di vói các doanh nghip, ca s san xut, kinh doanh, cong twang xãy
dmg trén da ban:
- Thirc hin nghiCm các quy djnh ye phông, chng djch, dc biêt vic gi
khoãng each theo quy dnh ti các phOng an, bep an;
- Tm drng tiêp nhn ngtthi lao dng den tr tinh Hái Dixong cho dn khi Co
thông báo mcii;
- Dâi vài ngui uao dng dn tir dja phiiong khác Co tri.rang hqp nhiêm Covid19 (SARS-CoV-2 dirong tInh) ngoài cong dng k tx ngày 27/01/2021 den nay, yCu
cAu thrc hin khai báo y t và phãi Co kêt qua xét nghim SARS-CoV-2 am tInh
bng k' thut PCR trong yang 3 ngày kê tir ngày 1y mtu xét nghim thl mài tiép
nhn vào lam vic và thirc hin nghiCm, dy dii các bin pháp phông, chong dch;
chü cãc doanh nghip, co s san xuAt, kinh doanh, cOng trtrmg xây dirng lien h vOi
Trung tam tê thành phô, Trung tam Kim soát bnh tt tinh dê däng k, hirâng
dn, uay mu xét nghim cho ngu'ai lao dng càu don vi mInh và chju trách nhiêm ye
vic tip nhn ngirai lao dng;
- Di vai nguai lao dOng tO thành ph Thai Binh váo các djch dang phái phong
toä hoc tü vüng dch dang thic 1iin giãn cách xã hi theo Chi thj s 16/CT-TTg cüa
Thu nr&ng Chinh ph, yêu cu khOng quay trä 1i thanh phO Thai BInh cho den khi

các dja phixong do kt thüc phong toà hoc két thic giàn cách xâ hi; khi trO ye phái
khai báo y té ngay và thrc hin céc bin pháp cách ly, theo dOi the khoê theo quy djnh.
2.6. Cong tác quàn 1 nguOi ra, vào trên dja bàn.
- Tip t1ic duy tn hott dng các T Tuin tra cüa thânh ph& các phthing, xâ dé
tng cithng cong tác kiêrn tra, kiêm soát, kjp thôi phát hiên, eiro'ng quyt xcr ly"
nghiêm các hành vi vi phini lien quan dn cOng tác phông, chông djeh Covid-19.
- Tang cung hot dng ciia các To Tir quàn ti phi.räng, xâ, tránh hot dng
hInh thüe, khOng hiu qua dê kjp thôi rà soát, quán l", giám sat ngliOi ye ur viling djeh.
- D6i vol các Co sO giáo dijc dóng trên da bàn phâi quãn l' cht chè các trtrng
hcip h9c sinh, sinh viên di ye t1r v1ng dich, yêu câu kjp th&i khai báo y tE vOl chInh
quyCn dja phuyng và thrc hin các bin pháp giám sat, cách ly theo quy dinh.
2.7. Hoat dng c1a các Co quan hành chmnh nhà nu'Oc, &m vj sir nghip cOng lap:
- Chap hành nghiern các quy djnh cüa Trung uang, cCia tinh, eia thành ph& xay
drng phirong an phOng, chng dch, bô tn b phn thuO'ng trirc do than nhit, yêu
cu khách dn lam vic deo khâu trang, cirong quyêt không cho ngithi không deo
khu trang, ngi.thi CO biêu hin sot, ho, khó thO váo Co quan; khuyn cáo can bô,
cong chfre, viên chrc, ngi.thi lao dng deo khäu trang trong suot thii gian lam vic;
- Yêu cu can bô, cOngchirc, viên chcrc, nguöi lao dng không di, den nhüng
dja phizo'ng CO djch; han ché tôi da vic di chUc Têt, du xuân; han chê di ra tinh
ngoài, trong truO'ng hçTp b.t khã kháng thl phái có si,r dông ciia nglr1i dUng du co
quan, dcm vj.
3. Trung tarn Y tê;
- Tip tic tnin khai vic râ soát ngii?i có nguy cci; kip thai lAy mu xét nghirn
theo hirOng dn cüa SO Y tê.
- Chi tn tharn miru Ban Chi dao thãnh ph v cac tni.rang hqp each ly tp trung.
- Quán l'' chat chë, khOng dé lay nhirn chéo trong khu each ly, bâo darn vat tu,
trang thit bj, sinh phám phiic v1i cong tác phOng, chng dch.
4. Phông Giáo dic Va Dào tao: Xây dirng Kê hoach và trin khai viêc dy và
hc trirc tuyén dam báo nghiêrn tic, hiu qua, chat h.rcng. Tuyt dOi không thu tiCn
hQc sinh khi t chrc day h9c trirc tuyên. Chi do các nhà trir&ng tuyên truyCn, nhAc
nhO h9C sinh phong, chông dch.
5. Dài Truyên thanh - Tnuyên hInh thành phô: Cp nht kp thai, chInh xác
thông tin tInh hlnh djch bnh, thông tin r5ng ri trong nhân dan, chi tr9ng vitc bieu
ducing nhüng t chUc, cá nhân CO dóng gop trong cong tác phong, ehông djch, dOng
thai dira tin, bài thuO'ng xuyên, ci th ye các tninmg hçrp vi phm.
6. UBND các phuang, xà:
- Tuyên truyn sâu rng trong nhãn dan, các co sO kinh doanh, djch vp, chçi,
siêu thi,... ye các bin pháp phOng, chOng djch theo chi' dao ciia tinh, cia thành phô;
- Thiräng xuyên kiêrn tra, x& l vi pham, không dé tái din tinh trng IEin chim
via he, lông l duang d kinh doanh. Dé xuAt EJBND thânh ph dong cfra các co S0
kinh doanh, djch vii vi pharn quy dnh ye phOng, chông djch;

Giao trách nhiin cho Thôn, To dan phô, các TO Tier quãn rà soát, nãm b&t
nhCrng ngi.thi ti'.r vCing dch và ngrôi cá nguy co nhim Covid-19 v dja phucing (Iwu
các khu vtc nba trQ cho ngum lao d'ç5ng, sinh viên, kliu chung cu) dê có bin pháp
quãn 1, giám sat, cách ly theo quy dinh;
To chirc rà soát nhanh, chInh xác các truông hcxp Fl, F2, F3 lien quan dn các
ca nhim Covid- 19, thông tin ngay cho các ca quan, dan vj, da phi.rcing Co lien quan;
Tang cu0ng kiêm ira, kiêrn soát ti các khu vrc tip giáp vài dja bàn khác Ian ctn;
Thông bão và yeu cãu các doanh nghip, các s& san xuAt, kinh doanh, cong
truäng xây dirng k2 cam kêt thirc hin nghiêm các bin pháp phèng, chng dch theo
chi do cüa tinh, thành ph.
7. D ngh U ban MTTQ và các hi, doàn the thuc thãnh ph van dng hi
viCn, doàn viCn và các tng lOp iThân dan thirc hiri nghiêm các bin pháp phông,
chông djch Covid- 19 theo chi do cüa tinh, cüa thành phô.
Nhan Cong van nay, yêu du các phOng, dan v, UBND các phu&ng, xâ khtn
truang thirc hin./,
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Nyinhân:
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Nhtr trén;
BCD phông, chOng cljeh ciia tinh (dé báo cáo)
Dic Chc tjch. các d/e PCT UBND TP;
Các thành viên BCD TP;
Luti: VT, BCD.
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