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UBND THANH PHO THAI BINH
BANCHIDAOPHONG,CHONG
Did COVID-19

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dic Ip - Ty' do - Hnh phuic
TP. TháiBlnh, ngày,ift-tháng .Lnárn 2021

S:q /CV-BCD
V/v tang cu'Ong eác bin phãp
kiêm soát ngixôi ra, vào dia phuGng.
KIrih gui:
- Các phông, ban, dan vj lien quan;
- UBND các phu'ng, xã.
ThLi'c hin Cong van so 40/CV-BCD ngày 17/7/2021 ct.ja Ban Chi dao
phOng, chng djch Covid-1 9 tinh Thai BInh v vic tang cu'àng các bin pháp
kim soát nguô'i ra, vào tinh, Ban Chi do thânh ph yêu câu các phông, ban, d'o
vj lien quan, UBND các phi.thng, xã thirc hin nghiêm ttic môt s nôi dung sau:
1. Tuyên truyên rng râi trong nhân dan v các bin pháp phông, chng
dich, bin pháp kirn soát ngu'i ra, vào tinh, theo do: Tiir 12 gi 00 ngày
19/7/2021: Ngui v Thai BInh, ngu'i Thai BInh khi ra tinh ngoài quay v tiiih
phãi có kt qua xét nghim vi rtit SARS-CoV-2, cli the: Dôi vyi xét nghim bang
phiiang pháp Realtime PCR thI có kt qua am tInh trong vông 72 gi, d& vâi xét
nghirn bang phtro'ng pháp test nhanh kháng nguyen thI có kt qua am tInh trong
vông 48 già'; trLrO'ng hc'p chu'a lam xét nghim hoc xét nghirn qua thO'i hn nCu
trên thI không du'cc vào tinh, néu vào tinh phái thrc hin each ly y t t?m thai t?i
khu cách ly tp trung ciia huyn, thành phô dé thyc hin xét nghim vâ phãi ti-a
kinhphItheoquydjnh.
Tang cu'O'ng cOng tác tuyên truyCn, vn dng dë ngu'i dan nu khOng có
vic thirc sr cn thit thI không nên di ra khOi tinh trong thai dirn hin tti, ding
thO'i dng thuân, thçrc hin nghiêrn các bin pháp phOng, chông djch theo chi dao
cña UBND tinh, UBND thành phô cho den khi có thông báo mdi.
2. Cong an thành ph&
- Chi trI, phôi hcp các dan vj lien quan, IJBND các phu'O'ng, xã tang cu'&ng
cong táe kim tra ngtrOi kru tni t?i các Ca so lu'u tnii trên dja bàn; 1p danh sách,
dánh giá nguy ca dé áp dyng các bin pháp phOng, chng dich theo quy djnh.
- Chi dto lye lucmg cong an phu'ô'ng, xa phi hp vOi chInh quyën dja
phu'ang tip tue thrc hin t& viêc quãn 1' di bin dng dan cr trên dja bàn, nhât
là các trLro'ng hGp tO tinh ngoai trO' v, triên khai t chirc k cam kt phông,
chông djch Covid-19 den các li gia dinh.
3. Trung tarn t thành ph:
- Phi hop các dja phuung, don vj lien quan d chO dng khai thác dü' lieu
khai báo y t cüa nguOi dan, có bin pháp phân 1oi, dánh giá nguy co và xO 1
kp thai.
- Tip nhân, quàn 1 danh sách; 1y rnu xét nghirn và tham mlxu các bin
pháp phông, chông djch dOi vói nhü'ng tru'Ong hap có nguy Ca, nguOi trO v tO
ving có dlch darn háo kjp thOl, dng quy djnh.

4. UBND các phung, xä:
- Tiêp We näng cao vai trô, trách nhim ca Tru'ing thôn, To tru'ó'ng To
dan phO, TO Tu' quin, thu'c hiên rà sot, nãm chãc nhãn khâu cüa mi gia dinh,
mi thOn, to dan ph darn báo không dé bi dng, khOng dê tInh huông cO ca
nhirn, ca nghi nhirn, ngu'O'i ye t1r v11ng cO dch ma khOng ducc khai báo y te,
lap danh sách, theo dOi si'c khoé; triên khai thyc hin vic k cam két phông,
chng dlch Covid-19 dn các h gia dlnh.
- Tip tyc thirc hin rà soát, nm chãc so !u'p'ng ngu'i v ti1r các vng cO
djch trong thô'i gian tr 26/6/2021 dn nay vã trong nhUng ngày tip theo; báo
cáo ye Ban Chi d?o thành ph (qua Trung tam Y t) dê thixc hin khai báo y t,
1y rnu xét nghirn vã áp diing các bin pháp phOng, chông djch theo quy dnh.
- ChCi tich UBNID các phu'O'ng, xã chu trách nhim truOc UBND thành
ph nu d sot, 19t các truà'ng h9p có nguy co' trO' v dja phu'o'ng tr vüng có dch
ma khOng dixcic phát hin, quán Is', Ip danh sách, khai báo y t& không áp ding
các bin pháp phông. chOng dch dê djeh bOng phát vâ lay Ian ra cong dng.
Nhn COng van, yêu câu các phông, dcm vi lien quan, UBND các phu'rng,
xä khân tru'ang thyc hiên./.nL.
No'i nl,â,i:
- BCD phàng chông dch Covid-19 tinh
- TT Thành u - l-IDND TP;
- Chü tich, các PCT IJBND TP;
- Các thinh viên Ban Clii dao TP
- Các phàng, doii vj lien quail
- Nhu kinh gCri;
- Luu: VT, BCD.
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