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

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Ty do - Hnh phñc
TP. Thai Bin/i, ngày Ot tháng

S:411 IC V-BCD

f2 nàm 2021

V/v tang cithng các bin pháp
phông, chông djch Covid- 19.

KInh gui:
- Các phông, dan vj lien quan;
- UBND các phithng, xã.
Th%rc hin Cong van so 3941/IJBND-KGVX ngày 06/9/2021 cüa UBND tinh
Thai BInh ye vic tang cung các bin pháp phOng, chng djch Covid- 19, Ban Chi
do phOng, chng djch thành ph6 yeu cu:
1. UBND các phumg, xã:
- Tip tçic sit chat vic kim soát, quân l nguñ dn, v dja phucrng tü các
vling nguy Co dch beth Covid-19 theo hrnng dn cüa S& Y tê ti Cong van s
188 1/SYT-NVY ngày 05/9/202 1;
- Phi hcrp lirc hrçmg Cong an tip t1ic tang cung hun vic quân 1 di bin
dng dan cu, rà soát, näm chäc nhân kh.0 cüa mi gia dInh, mi to dan, khu ph,
thôn xOm, dam bâo không dê sot, 19t ngui ye tü vüng có dch, tr tinh ngoài ma
không dugc quán 1, cách ly yté kjp thii;
- Quân 1, giám sat chat chê các tnr1ng hçip cách ly tai nhà, nai luu trü, darn báo
quãn 1 chit chë nguôn lay nhim không d djch Covid- 19 lay lan ra cong dng.
2. Trung tam y t thành pM: Theo döi sat din bin tInh hInh djch bênh, kjp
thi tham muu các bin pháp phông cMng djch hiu qua; chju trách nhim phân
1oi, dánh giá các tru&ng hçip nguy co d 1y mu xét nghim sang l9c, each ly và
áp diing các bin pháp phông, chong djch theo quy djnh.
Nhn Cong van, yêu cu các dun vj nghiêm tue trin khai thirc hin./.
Ncr! n/ian:
- BCD phông chong djch Covid-19 tinh;
- TT Thành u' - HDND TP;
- Chü tjch, các PCT UBND TP;
- Các thành vién Ban Chi dao TP;
- Các phông, thin vl lien quan;
- Nlnr kInh gi'ri;
- Liru: VT, BCD.
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