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HUYN DAN PHu'QNG Dc 1p - Tir do - Hnh phác 

S6: Ll7KH-UBND Dan Phu'cing, ngày 21 tháng 9 nãm 2021 

KE HOACH 
Thirc hin Chi thj s 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 cüa Chü t1ch 

UBND thành ph Ha Ni v diu chinh các bin pháp phông, chông 
dch COVID-19 trên dla bàn Thanh phô trong tInh hInh mói 

Thirc hin Chi thj s 22/CT-UBND ngày 20/9/202 1 cüa ChU tjch UBND 

thành ph Ha Ni v vic diu chinh các bin pháp phông, chng djch bnh 

COVID-19 trên dja bàn Thành ph trong tInh hInh mói; K& 1un s 82-KL/HU 

ngày 21/9/2021cüa Ban Thuông vii Huyn Uy ye vic tang crng cong tác 

phông cMng djch COVID- 19 trên dja bàn huyn, UBND huyn Dan Phuqng 

xây drng K hotch thirc hin Chi thj nhi.r sau: 

I. MuC  DICH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

- Tip tiic kim soát t& tInh hInh trithc din bin djch bnh con phirc tap 

va kho hthng; u'u tiên hang du là dam bào sic khOe cho Nhân dan và giQ' vung 
an toàn tuyt di trén dja bàn huyn. 

- Diu chinh các giãi pháp thIch üng an toàn vol din bin ci:ia 
djch benh,  dam bão cong tác an sinh xã hi, thüc dy các boat  dng san xut, 
kinh doanh, djch vu an toàn, ph.n du hoàn thành các mic tiêu, nhiêm v phát 
trin kinh th - xã hi trong nhithg tháng cui nãm 2021. 

2. Yêu cu 

Huy dng ca h thng chInh trj tiir huyn dn cci sO, mi nguOi dan tham 

gia cong tác phông chng djch; kjp thOi xir I các ca bnh phát sinh trên dja bàn 

huyn; t.p trung boat dng san xut, kinh doanh trong diu kien an toàn phOng 
chng djch. 

II. TH1I GIAN THU'C HHN 

Tu 06 gir 00 ngày 21/9/2021, diu chinh các bien pháp phông, chong 
djch berth  COVID- 19 trên dja bàn huyn theo nguyen tc tai  Chi thj s 1 5/CT-TTg 
ngày 27/3/2020 cüa Thu tuOng ChInh phü và mt s bien pháp cao hcm phü hcp 
vOi tInh hInh thirc t cho dn khi hoàn thành viec tiêm chüng müi 2 cho toàn b 
nguOi dan trong d tui tiêm chüng và có thông báo mOi cüa Thành ph& 
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III. NQI DUNG 

1. Tim dung các hoit dng: 

1.1. Hot dng 4n tãi hành khách duông b, disông thüy: xe but, xe taxi, 
xe hcip dng, xe du 1ch, xe khách lien tinh, ho?t dng ben khách ngang song, 
bn thUy ni dja, 4n tãi hành khách b.ng xc mô to; trü trLrô'ng hcip phiic vi cong 
tác phông chng djch, cong vv, ngoi giao, 4n chuyn cong nhân, chuyên gia. 

1.2. Hot dng van hóa, th thao, giâi trI tai  dja dirn Cong cong và các ca si 
kinh doanh (trr các hoat  dng ducic Ca quan nhà nuóc có thrn quyn cho phép). 

1.3. Hoat  dng  tai  các ccr s& ton giáo, tin nguO'ng, th t1r. 

1.4. Hott dng ca s kinh doanh, djch vi trên dja bàn, trü các tmYng hçp 
dt.rçc quy djnh CIJ th tai  mic 2, phn III cüa K hoch nay. 

2. Cho phép thtjc hin mt s hot dng: 

2.1 * Các ca quan, cong s&, t chirc, doanh nghip trên dja bàn (tth các lirc 
luçing vu trang, ca quan, dan vj, lirc lugng lam nhim vii phông, chng djch) 
b tn cho can b, cOng chüc, viên chi'rc, nguii lao dng lam vic theo nguyen 
tc 50/50 (50% tai  trii s& Va 50% sir diing cong ngh thông tin lam vic ti nba). 
B phn tip nf4n và trã kt qua giài quy& thu tiic hành chInh theo hmnh thüc 
trirc tip cüa các cci quan, dan vj (nu co) hot dng bInb thuô'ng, dam bào kjp 
thai giãi quyt thu tVc  hành chinh cho các Ca nhân và t chiirc theo quy dnh. 

2.2. Các hoat dtng hi hQp, các s1r kiin tp trung không qua 20 ngu?rí 
trong 1 phông (triRng hcip hi h9p dông ngithi thrc sir cp thit do cp üy, 
chinh quyn dja phirang quy& djnh và phái dam bão thirc hin giãn cách tM 
thiu, các bin pháp phOng chng djch); không ti1 tp tr 10 ngi.thi trâ len ngoài 
phm vi cong sO', trmmg hQc, bnh vin; yêu c.0 thirc hin khoâng cách ti thiu 
2m giira nguO'i vâi ngxôi ti các dja dim cong cong. 

2.3. Các ca sO' cung 1rng hang boa, djch vi thit yu; siêu thj, chç, 
cO'a hang tin igi, siêu thj mini, cira hang tp bOa, c'tra hang kinh doanh hoa, qua, 
trái cay, chui kinh doanh nông san th?c phm tren da bàn; c1ra hang thuc, 
trang thit bj y t& vt tu tieu hao phc v1i khám chüa bnh và phông chng djch; 
dch vii kbám chüa bnh, ngân hang, kho bac,  các ca sO' kinh doanh djch vi trrc 
tip lien quan dn ho.t dng ngân hang và b trg doanh nghip, chirng khoán, 
buu chInh, vin thông, djch vit h trçi vn chuyn, xut, thp khu hang boa; 
cua hang dt tóc, gi du; djch vii kinh doanh, sO'a cha, rua xe ôtô, xc may, 
phi.rang tin giao thOng, din tir, din 1nh và d gia d%lng; cci sO' kinh doanh van 
phOng phm, sách, thi& b, d dung h9c tap; cua hang kinh doanh vt tu, vt lieu 
xây drng; hot dng kinh doanh trên các san din tO' thu'ang mti, sO' dicing djch 
vi giao hang triic tuyn; ca sO' kinh doanh djch vi an, ung (chi ban hang mang v) 
và dóng cO'a truóc 21 giô hang ngày. 
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2.4. Ngoài xe mô to, xe hai bánh vn chuyn buu g1ri, hang boa dang 
ducic phép hoat  dng, cho phép xe mô tO, xe hai bánh tham gia rng diing cOng 
ngh duçic phép hoat dng. Các doanh nghip cung cp djch vii vn chuyn 
bng xe mO to, xe hai bánh có irng dung cong ngh chi dixçyc phép b trI không 
qua 50% s luqng phuang tin hoat dng. Ngui giao hang phài duc tiêm It 
nht 1 miii vc xin phông C OVID- 19, khai báo y t hang ngày trên irng diing 
VN-e1D hoäc website: suckhoe.dancuquocgia.gov.vn; chju trách nhim thçrc hin 
nghiêm ngt các bin pháp phông chng djch Covid-19 theo quy djnh. 
Thai gian hoat  dng tfs 09 gi? 00 dn 22 gi? 00 hang ngày (ap diing cho Ca xe mô 
to, xe hai bánh dang di.rqc phép hoat dng và xe tharn gia üng diing cong ngh). 

2.5. T chcrc dam tang trong phm vi gia dInh, không qua 20 ngithi; 
han ch các doàn ving, mi doàn không qua 5 ng1.ri. 

IV. NHIIM VIJ, GIAI PHAP THVC HIN 

1. Cong tác tuyên truyn: Dy manh  tuyên truyn thithng xuyên, lien tiic 
trên he thng dài truyn thanh huyn, xã, thj trn; các trang thông tin do 
Ban Tuyên giáo Huyn üy quân 1, Cng thông tin din ttr huyn; tuyên truyn 
lixu dng d Nhân dan toàn huyn bit và hiu rô các ni dung cüa Chi thj s 
22/CT-UBND cüa Chii tich  UBND Thânh ph và Ké hoach cüa UBND huyn. 

2. To chfrc thrc hin có hiu qua các bin pháp phông chông dch: 

2.1. T chüc t& các bin pháp phông chng djch theo phiio'ng chain 
"4 ti ch", phông ngüa tIch cçrc, phát hin sam, each ly nhanh, diu tr 
hiu qua, xr 1 dirt dim, nhanh chóng n djnh tInh hInh. 

2.2. Kim soát chtt chë tui các thôn, ciim dan eli, th dan ph& các chçi dan sinh 

- Thành 1p các ch& tir quàn tai  các thôn, cm dan cu, tO dan phô; 
kim soát ch.t chê di bin dng cUa nguai dan. 

- Tiêp tiic kim tra, kim soát chat, không d phát sinh các chci cóc, 
chq tam  trên dja bàn huyn. 

2.3. DM vâi ngl.thi dan: 

- Thrc hin nghiêrn 5K, khai báo y t hang ngày trên website 
www.tokhaiyte.vn  hoàc 1rng diing Ncovi, Bluezone. Lien h ngay vai chInh quyên 
da phuong, Co sà y t khi xut hin triu chimg s&, ho, khó tha, mt vj giác... 

- Trithng hçip di chuyn vào huyn vi 1 do Cong v, phàng ch6ng djch, 
phiic vi san xut phâi thirc hin khai báo y t và tuân thi.i các bin phap giám sat 
each ly y t theo quy djnh. 



4 

- TIch crc tham gia cong tác phông chng djch ti cc s, cüng vói các 1irc 
h.rçing tuyn du quyt tam m& rng và gii vithg th trn co si, lan tOa rng 
khp tInh cam, hành &ng dçp, chung süc dng lông, hithng 1rng phong trào thi 
dua cüa Thành ph "Toàn dan doân k&, chung sirc thi dua phông, chông va 
chin thing dai  djch Covid-19". 

2.4. Di vâi các ca so kinh doanh, djch viii thrçic phép hoat dng phái dam 
bão các yêu cu: 

- Xây drng philoTig an thIch 1rng an toàn phOng, chng djch. Chü ca SO 
phãi chju trách nhim dam bào an toàn cho ngithi lao dng và cong  dng; 
yêu cu kim soát phông, chng dch di vOi toàn b ngLrOi dn mua hàng/sü 
diing djch vi và khai báo y t bang ma QR và thijc hin 5K. 

- Thuc hiôn san xut, kinh doanh và các hot dng dam bão theo huOng 
dn an toàn phông, chng djch bnh COVID- 19 và các quy djnh do Trung ucmg 
và Thành ph ban hành. 

2.5. Di v0i các nhà may, co sO san xut, cong trInh xây dirng: 

- Các nhà may, ca sO san xut ngoài Ciim cong nghip: Chü dng xây 
dirng k hoach san xu.t an toàn dáp ing tInh hInh djch bnh, g1ri UBND xã, 
thj trn d quân 1, giám sat, kim tra; chju trách nhim truOc chInh quyn 
dja phucing v cong tác phOng, chng djch cüa dan vj. 

- Các nhà may, ca sO san xut trong các Cim cong nghip, lang ngh: 
Chü tjch UBND các xâ, thj trn chü trI, phi hqp TruOng Ban Quãn 1 các c1im 
Cong nghip chju trách nhim toàn din và trin khai các bin pháp phông, 
chng djch tai Cm cong nghip dam báo an toàn phOng chng djch, dam báo 
hoat dng san xut hang boa, không d dirt gay chui cung 1mg; quàn l nai 0, 
di bin dng cüa các cOng nhân, lao dng trong Ciim cong nghip, lang ngh 
dóng trén dja bàn. 

- Di vOi các cOng trInh xây drng: Chü du tix phâi thirc hin các bin 
pháp dam báo yêu cu an toàn phông, chng djch bnh. 

3. Quãn 1 chat chê các khu each ly tp trung. ThuOng xuyên kim soát, 
dam bão tránh lay nhim chéo trong các khu cách ly tp trung. 

4. Thirc hin tat cong tác dam bào an sinh xâ hi; dy nhanh tiên d thiic 
hin h trçi cho nguOi dan theo Nghj quyt sa 68/NQ-CP cüa ChInh pha và Nghj 
quyt sa 15/NQ-HDND cüa ThuOng trrc HDND Thành pM. 

5. Tang cthng thrc hin các bin pháp dam bâo an ninh trt tr, an toàn 
xà hôi; kim tra, giám sat chat chë vic thirc hin Ch thj sa 22/CT-UBND cüa 
Chü tjch UBND Thành pha và Kê hoach cüa UBND huyn. 
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6. Tang cl..r&ng kim tra, giám sat cong tác phông, chng djch ti các 
cci quan, din vi,  các xâ, thj trn. 

7. Kjp thi biu ducing kihen thu&ng di vOi các t.p th, cá nhân thirc hin 
t& K hoch. Dng th?yi, xir 1,2 nghiêm các trii?ng hçp vi phm quy djnh phOng 
chng djch, truâc hk là ngithi dirng du cp üy, chInh quyn thiu trách nhim 
trong cong tác phông chng djch. 

V. TO CH1C THVC HIN 

1.PhôngYt 

- Chü trI, tham mru UBND huyn t chüc trin khai, don dc, kim tra, 
tng hçp báo cáo vic thirc hin K hoch trên dja bàn huyn. 

- Tham mru UBND huyn xây d%rng phixing an to chirc mO hInh tram y 
t hru dng; huy dng 1irc li.rçing y t ngoài cong 1p tham gia cOng tác phông 
chng djch khi duçic yêu c.u. 

- Barn sat tInh hInh djch bnh tai  các dja phucmg lan cn kjp thô'i tham 
mru, diu chinh các bin pháp, dam bào chü dng kim soát t& tInh hInh djch 
bnh trén dja bàn huyn. 

2. Trung tam Y t huyn 

- Can cu1r vào s luxcing vac xin duçic phân bO, phn d.0 hoàn thành vic 
tiêm müi 2 cho nguri dan trên dja bàn huyn dam bão an toàn, hiu qua. 

- Tiêp tVc  t chuxc xét nghim, tam soát tai  các khu virc, di txc1ng có nguy 
co cao d kim soát nguy ci lay lan djch bnh theo huérng dn cüa Thành ph. 

- Tham muu UBND huyn dam bâo cci s 4t chat, trang thiêt bj và nhân 
l?c phic viu cOng tác phOng, chng djch. 

3. Bnh viên da khoa huyn: Duy trI hoat  dng phân 1ung khám chira 
bnh, giám sat phát hin kjp thii các tnthng hcip nghi nhirn SARS-CoV-2; 
thuing xuyên dánh giá c si y t dam bào an toàn. Phi hcp vd Trung tam Y th 
t chu1rc tiêm v&c xin phông COVID- 19 cho các di tiiçing theo quy djnh. 

4. Cong an huyn 

- Kiêm tra, dOn dc UBND các xã, thj trn thành 1p các ch& tir quail, 
kim soát chtt di bin dng nguYi dan; phi hqp vâi l?c  lugng chilrc nãng khác 
kim soát vic chp hành các bin pháp phông chng dch tai dja bàn. 

- Tip t%lc duy trI hot dng cüa 02 doán kim tra cOng tác phông, chông 
djch t?i  các ccY quan, dan vi,  doanh nghip trên dja bàn huyn theo Quy& djnh 
s 3646/QD-UBND ngày 28/8/202 1 cüa UBND huyn. 

- Tang cu&ng chi do vic dam bào an ninh trt tr, phông chng ti phm 
trén dja bàn huyn. 
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5. Ban Chi huy Quân sir huyn: Chü trI, phi hçp vâi các c quan quân 
1, diu hành khu chüc each ly y t dam bão dung quy djnh. Không d lay chéo 
djch bnh trong khu each ly tp trung và t1r khu each ly ra ngoài cong dng. 

6. Phông Kinh t huyn 

- T chirc hithng dn và kim tra, giám sat vic tuân thi:i các quy djnh 
phông chng djch, các tiêu chi an toàn trong hot dng san xut cong nghip, 
kinh doanh, tai  các h thng phân phi (cc' su kinh doanh thirc phAm thi& yu, 
chç dan sinh, các chq du rni) ducic hott dng. 

- Duy trI san xu.t nông nghip, các hot dng phic vi chän nuôi dan gia 
süc gia cam, nuôi trng thUy san, cong tác thu hoch nông san, näng lirc cung 
üng nông thüy san cho huyn; dam bão cong tác an toàn phông chng djch. 

- Dam bão cung rng hang hóa phiic vij nhu c.0 cüa Nhân dan trén dja 
bàn; triM khai các giãi pháp kich cu h trçl tiêu th san phm, dam báo nguM 
cung hang boa trén dja bàn. 

7. Phông Quãn 1 do thi huyn: Hung dan, kim tra các Chü dàu tu, 
UBND các xa, thj trn thi cong các cong trInh xay dirng trên dja bàn huyn bâo an 
toàn phông, chMg djch beth COVID- 19. 

8. Phông Lao dng Thu'o'ng binh và Xã hi huyn: Tham rnuu thirc 
hin các chInh sách dam bão an sinh xã hi dM vói di trçYng con gp khó khän 
khi chua di.rçc h trq theo các chInh sách hin hành; phM hçp vri Báo him xà 
hi huyn dam bào ch d bão him th.t nghip cho ngi.thi lao dng. 

9. Phông Tài chInh và K hoich huyn: Tham mixu, d& xu.t UBND 
huyn dam báo kinh phi phiic v11 cong tác phOng chng djch COVID-19 theo 
yeu cu. 

10. Phông Giáo diic và Dào to huyn: Chü trI phôi hçp v&i Phông Y té 
hi.râng dn các tiêu chI phOng, chng djch COVID-19 an toàn tai  các co sâ giáo 
dic, dào tao; sn sang các phucing an, diM kin don hçc sinh trô laj  tru&ng. 

11. Phông Van hóa và Thông tin, Trung tam Van hóa Thông tin và 
The thao huyn 

- Chü trI, phôi hçp vc9i các dan vj lien quan, UBND các xâ, thj trn tang 
cu&ng irng diing cong ngh thông tin trong cong tac phông, chng djch COVID- 19, 
tang ct.r&ng tuyên truyM, hurng dn ngi.thi dan cái dtt rng dirng Bluezone, 
Ncovi, VietnamHealthDeclaration, Vne1ID; dng thii tuyên truyM, hung dan, 
yeu cu nguñ dan khi ra vào co quan, th chirc, cong sâ, các dja dim cOng cong 
cn thiic hin nghiêm quét ma QR. 
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- Phi hçip vâi Ban Tuyên giáo Huyn üy tip tic day mnh thông tin, 
tuyên truyn v cong tác phông, ch6ng djch COVID-19; tuyên truyn üng h chü 
trucYng bão v sirc khOe nhân dan; phi hçp v1i Cong an huyn tham mtru cho 
UBND huyn xir l nghiêm các tru&ng hçp dang tin không chInh xác, gay hoang 
mang, ánh hung dn cong tác phông, chng djch bnh trén dja bàn huyn. 

12. Ban Quãn I các cym Cong nghip, tang ngh: Kiêm tra, don dôc 
các doanh nghip, cci sO san xut, kinh doanh trin khai phucrng an san xut 
an toàn trong tInh hInh mth. 

13. UBND các xa, thi trân 

Can cir Chi thj so 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 cüa Chü tjch LTBND 
Thành ph& K hotch cüa UBNID huyn và tInh hInh thirc tin cüa dja phucng, 
khn trucing xây dixng K hoch, báo cáo Dãng fiy xa, thj trn, trInh dng chI 
Uy viên Ban Ththng vii Huyn üy ph1i trách phê duyt d trin khai thirc hin: 

- Trong tmèng hqp xut hin ca FO phâi thi7rc hin phong tOa, cách ly d 
phOng, chng djch COVID- 19 trên dja bàn phãi xác djnh dtrqc phm vi, quy mô 
giàn cách theo nguyen tc & phim vi nhó nht, hp nht có th (theo ngö, xóm, 
khu dan cix...). Xác djnh mic tiêu thirc hin giãn cách d kim soát djch nhanh 
nht và trin khai quyt lit, hiu qua các bin pháp bâo gm: (1) Thirc hin 
nghiêm vic giãn cách; (2) Dam bão luo'ng thirc thirc phm cho ngu&i dan, 
không d thiu an, thiu mac; (3) Trin khai dng b, có hiu qua các bin pháp 
v y t nhu xét nghim, diu trj, tiêm chüng, dam báo ngu&i dan duçic tip cn y 
t tix s&m, t1r xa, ngay tü Ca s&, (4) Dam báo an dan, an ninh, an toàn trt tir xà 
hôi; (5) Tuyên truyn, 4n dng và buy dng ngtr&i dan tham gia cong tác 
phông, chng djch. 

- Duy trI hott dng các "pháo dài" chng djch tti xã, thj trân, ly ngu&i 
dan là trung tam phiic vii, là chü th phông, chng djch v&i sii vào cuc dng bô, 
quyt lit cüa toàn b h thong chInh trj và ngu&i dan trén dja bàn. 

- Chi dao  các thôn, cilrn dan cix, th dan ph can c& vào tInh hInh thixc tin, 
thành 1p các chéit tr quãn theo nguyen tc tir nguyen hoc phân cong các thành 
vien h gia dInh trong thOn, c11m dan cix, th dan ph thay phiên tr1rc ch&, không 
d nghj kinh phi ti.r ngân sách nba nithc. Nhim vv cüa các cht là tnrc 24/24/7, 
do than nhit, thông báo kjp th&i v&i UBND, Tram y té xã, thj trn khi phát hin 
các tru&ng hçp ho, s&, ngu&i tü noi có djch vào thôn, ciim dan cix, t dan ph 
ho.c ngu&i cüa thôn, ci1m dan cix, t dan phé di v tir yang djch. 

- Chü dng triên khai k hoch, phuang an sn sang t chüc các tram y t 
h.ru dng ti xa, thj trn d dáp i1ng và dam bào tip cn y t cüa ngu&i dan 
tüs&m,tüxavàngaytücos&. 
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- Thuing xuyen kiêm tra, giám sat cong tác phông, chng djch bnh tai 
các c sâ san xut kinh doanh và djch vi boat dng trên dja bàn, x1r 1 nghiêm 
các trithng hçxp vi phm và yêu c.0 dóng c1ra khi không dam bão các tiêu chI an 
toàn phông, chng djch bnh. 

+ T chirc k cam kt thirc hin nghiêm các bin pháp phông chng djch 
di vói trng h dan, các cci sâ san xut kinh doanh, djch viii trên dja bàn. 

+ Rà soát, l.p  danh sách các h dan sinh sng trong trng ngO, xóm, tôa 
nhà, t dan ph& cp nhât các dü lieu dy dü d phiic vii cong tác phông chng 
djch; xác djnh vj trI các khu virc có nguy cci cao d kjp thii có các phucing an 
phong tOa, cách ly hoc các bin pháp cp bach khi tInh hung xut hin các ca 
nhim; khn trucing truy vt, each ly, phéi hçp t chüc xét nghim d phong tóa, 
cách ly y t& dam bào quy mô nhO, quãn 1 chat; duy trI yêu c.0 xét nghim 2-3 
ngày/lân tai  các khu vrc có nguy cci cao, rt cao và tm soát tai  các khu virc cci 
nguy cci trên dja bàn. 

14. D nghj Ban Thumg vii Huyn üy, Ban Chi dao  phông chng djch 
COVID- 19 huyn thông qua ni dung K hoach; phân cOng nhim vii c11 th các 
Uy viên Ban Thuing vii Huyn üy, Thành viên Ban Chi dao  thuing xuyên kim 
tra, don dc, chi dao  trin khai thirc hin K hoach. 

15. Thu tru&ng các cci quan, dcm vj theo chirc nãng, nhim vii cii th hóa 
các van bàn hu&ng dn chuyên mon theo ngânh d9c d kjp thai hung dn các 
xâ, thj trn thrc hin. 

16. Giao các dng chi Thành viên S& Chi buy phông chng djch huyn 
tang cuông kim tra, hucng dn các cci quan, dan vi, các xã, thj trn thirc hin 
K hoach, báo cáo kt qua kim tra trthc 17 gRi 00 hang ngày ye Si Chi huy 
(qua Phông Y t huyn). 

17. Dê nghj Uy ban MTTQ và các doàn th huyn tp trung tuyên truyên 
dn doàn viên, hi viên va các tAng lcp Nhân dan thirc hin nghiêm Chi thj so 
22/CT-UBND ngày 20/9/202 1 cüa Chü tjch UBND Thành ph Ha Ni và 
Kê hoach cüa UBND huyn. 

VI. TIEN DQ THVC HIIN vA CHE DQ BAO CÁO 

1. Truâc 16 gRi 00 ngày 21/9/2021, UBND các xä, thj trAn hoãn thành 
K hoach ducirc dng chI Uy viên Ban Thu&ng vii Huyn üy phii trách phé duyt 
d trin khai thirc hin. Các ni dung trong K hoach  cüa huyn và các xä, thj 
trAn phâi ducic tuyên truyn, ph bin, trin khai dn toàn th can b, dãng viën 
và các tAng lap Nhân dan trên dja bàn huyn d thiic hin. 
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2. Các Co quail, don vj, UBNI) các xa, thj trn thirc hin ch d báo cáo 
cong tác phOng chng djch hang ngày v UBND huyn (qua Phông Y t huyn, 
email: pyt_danphuonghanoi.gov.vn) theo 3 khung gR: 5 gi 00, 10 gRi 00, 
16 gR 00 hang ngày và dt xut trong các trueing hcip phát sinh. 

Trên day là Ké hoch thirc hin Chi thj so 221CT-UBND ngày 20/9/2021 
cüa Chü tjch UIBND Thành ph Ha Ni v diu chinh các bin pháp phông, 
chng djch COVID-19 trên dja bàn Thành ph trong tInh hInh miii. 

UBND huyn yêu cu các phông, ban, co quan, don vj, UBND các xa, thj trân 
trin khai thrc hin; djnh kS'  báo cáo UBND huyn theo quy djnh,/. 

No'i nhân: 
- UBND thánh pho Ha Ni; 
- Die Nguyen Doãn Toán - UVTV, (dé 
Trithng ban Dan 4n Thành üy; báo 
- S& Y té thành phô Ha Ni; cáo) 
- Thtrng trirc Huyn üy; 
- Ban Thu&ng viii Huyn üy; 
- Thing tri,rc HDND huyn; 
- CT, các PCT.UBND huyn; 
- Uy ban MTTQ huyn; 
- Thành vién BCD phông chông djch huyn; 
- Thành vién S& Chi huy phông chông djch huyn; 
- Các phông, ban, nganh, doãn the huyn; 
- UBND các xä, thi trân; 
• Lxu: VT, TH. 
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