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UY BAN NHAN DAN
HUYN DAN PHIXqNG

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

S& 19 /CD-UBND

Dan Phwctng, ngày 14 tháng 10 nàm 2021

CONG DIIN
V vic trin khai các bin pháp phông, chng dlch COVID-19
trên dja bàn huyn trong tInh hInh mói
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN HUYN DAN PHU'NG din:
- Uy ban Mt trn Ti quc và các doàn th huyn;
- Triiâng các phông, ban, ca quan, do'n vi huyn;
- Chü tjch Uy ban nhân dan các xã, thj trtn.
Thirc hin Cong din sé, 21/CD-UBND ngày 13/10/2021 cüa Chü tjch
UBND thành ph Ha Ni v vic trin khai các bin pháp phông, chng djch
COVID-19 trên dja bàn thành ph Ha Ni trong tlnh hInh rnói, Chü tjch Üy ban
nhân dan huyn yêu cu Trithng các phông, ban, co quan, dan vi huyn;
Chü tjch Uy ban nhân dan các xa, thj trn trin khai các bin pháp phèng, chng
djch COVID-19 trên dja bàn huyn trong tInh hInh mi nhu sau:
1. Tr 06 gRi 00 ngày 14 tháng 10 näm 2021, thrc hin diu chinh mt s
hoat dng trên dja bàn huyn, cii th nhu sau:
- Các ca quan, cong s&, t chüc, doanh nghip tth 1i hot dng bmnh thuè'ng;
thix6ng xuyên tr dánh giá nguy ca và thirc hin nghiêm các bin pháp phông,
chng djch theo quy djnh; khuyn khich lam vic trirc tuyn.
- Xe but, xe taxi diiçic hot dng theo cong suât và hixng tuyén do S
Giao thông 4n tãi huâng din, dam bão các quy djnh cüa B Giao thông v.n tãi,
B Y t và các quy djnh phOng, chEng djch.
- Các cOng viên, vun hoa disçc ma cira trâ 1i nhu'ng không tp trung s6
hxçrng qua 10 ngithi/doàn, dam bão khoàng each, thirc hin dy dü các quy djnh
v phOng, chng djch.
- Khách sin, ca sà kinh doanh luu ti-u dugc hott dng tra 'ai không qua
50% cong sut, dáp i'mg dy dü diu kin kinh doanh hxu trü và các bin pháp
phông, chng djch COVID- 19 theo quy djnh và huang dn cüa ngành Du ljch.
- Nba hang, co s& kinh doanh djch vi1 an, ung (tri các cc sà kinh doanh
rttçYu, bia, bia hcri) duçc phép kinh doanh, phic vi ti ch, không qua 50% cM
ngi và phãi dam bão khoàng cách hoc có vách ngän/tm chin, chü ca sâ và
nhân viên phái dugc tiêm 02 müi vc xin phông COVID-19; yêu cu khách hang
thirc hin quét ma QR.
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- Các hoat dng và ca sâ kinh doanh phâi dam bào bin pháp phông, chng
djch bnh COVID-19, thirc hin nghiêm 5K, cài dt và quét ma QR theo quy
djnh cüa B Y tê và Thành ph gn vth trách thim cUa ngithi dung dâu Co
quan, don vj, chü các Co sâ kinh doanh, djch vi và các cá nhân tham gia.
2. Uy ban nhân dan các xã, thj trn
- Duy trI ché d üng trirc thtthng xuyên, hoat dng cüa các T COVID
cong dng, dê thtthng xuyén rà soát, quân 1, giám sat vic di biên dng ngi.thi
dan trên dia bàn.
- Quãn 1, giám sat, theo döi sue khôe, each ly y t và xét nghim vi r11t
SARS-CoV-2 theo quy djnh và hrung dn cüa ngành Y tê dôi v9i nhng nguii
cix trü trên ctja bàn khi tr1 v tü dja phuung, khu vlrc nguy co rat cao, nguy Co
cao (theQ'c cong b tgi Trang thOng tin din tl cia Bó Y té); xir 1 nghiêm nhüng
t chüc, cá nhãn vi phm trong cong tác phOng, chông djch COVID-19.
- Hoàn thành kê hoch tiêm vc xin müi 2, dc bit quan tam tiêm vc xin
cho ngt.thi trên 50 tui, cong nhân các clim cong nghip, lang nghê, lirc hrçing
vn chuyn, nguYi lam vic ti các khu virc nguy co lay nhim cao nhu trung
tam thuong mi, siêu thj,... theo huâng dn cüa ngành Y té.
- Tang ctthng cong tác kim tra, giám sat vic thirc hin các bin pháp
phông chéng djch ti các Co si kinh doanh, san xuât, djch vi trén dja bàn và các
khu virc có nguy cd.
3. Phông Y té huyn
- Tham mixu UBND huyn xây drng, t chirc thirc hin K hoch
"Thich üng an toàn, linh hot, kim soát hiu qua dch COVID-19" bão dam
kim soát hiu qua djch COVID- 19 trên dja bàn huyn khi có hiscng dn cüa
B Y t và cüa Thành phô.
- Phi hqp vri Trung tam Y t huyn cp nh.t các thông tin, dü Iiu phiic
vii vic xác djnh cap d djch theo hithng dn cüa Bô Y té. Can cü tInh hInh djch
trén dja bàn, tham mi.ru Ban Chi do phOng, chng djch COVID- 19 huyn,
Uy ban than dan huyn cong bô müc d djch và các bin pháp áp diing tuong ung.
- Tham mru UBND huyn huy dng 1irc krçmg y th tu than tham gia cOng
tác phông chng djch khi cn thit; tang cu?rng cong tác kim tra, giám sat các
bin pháp phông chông djch ti cd s& khám, chüa bnh ngoài cong 1p trên dja bàn.
4. Trung tam Y t huyn
- Huâng dn các xã, thj trn giám sat, theo dOi sue khOe, cách ly y t dam
bão theo quy djnh và huóng dn cüa ngành Y t di vâi nhttng cong dan cu trü
trên dja bàn khi trâ v tü các dja phucing, khu v1rc nguy co rt cao, nguy co cao
(duçrc cOng bO ti Trang thông tin din t cüa Bó 1' tê).

- Thrc hin Iy mu xét nghim cho các di tixqng v t1r các khu vrc có
djch, các khu virc nguy co, các di tl.rçng nguy co, nhóm nguy co theo huong dn
cüa Thành ph dam bão dung quy djnh.
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- Dir trü trang thit bj, vt tu, hóa chit dáp rng theo các tInh hung cüa
djch bnh; tham mini UBND huyn du tu trang thit bj, ding ciii y t tai các
tram y t xä, thj trn (chü darn bào oxy y t& nhân lirc..); thirc hin vic mua
s.m phic vçt cong tác phông, chng djch COVID- 19 dung quy djnh, dam bào
Cong khai, minh bach, chat che; phông, chng tiêu circ, lang phi, tham nhüng.
5. Bnh vin da khoa huyn: Thi.r&ng xuyên kim tra, b sung co si vt cht
trang thit bj 4t tu y t phiic vi phông chng djch COVID- 19, dáp 1rng kjp th?yi
khi djch bnh thay déd dng thai dáp irng thu câu khám chCa bnh cho Nhân dan.
6. Phông Quãn l Do thj huyn: Theo chrc näng, thim vi phM hçp hrnng
dan, kiêm tra th chüc hoat dng vQn chuyn hành khách bang xe but, xe taxi
theo ni dung quy djnh tai Cong din nay và các quy djnh, hiirng din cüa Si
Giao thông vn tâi, Sâ Y t.
7. Cong an huyn
- Chü trI, pMi hqp các hrc hxçing chirc näng bão dam an ninh trt tt1, an toàn
xa hi và an ninh mng; tang cithng phOng ngüa, du tranh vOi các l°ai ti phm,
d.c bit là hành vi chng iai lirc hrçing chirc näng tham gia phông, chng djch
COVID-19; xir 1 nghiêm các di tuçrng lçii ding chInh sách phông, chng djch.
- Triên khai hiu qua, kjp thai các ni dung tai K hoach cUa UBND Thành
ph v vic üng ding Co s& dü 1iu dan cu trong quàn 1 xã hi, phông, chng
djch COVID-19 và phic vi1 phát trin kinh t - xã hi trên dja bàn huyn.
- Chü trI, phôi hçip PhOng Y t, Trung tam Y t và UBND các xã, thj trn
cp nht thông tin quàn 1 vic cu trü, thông tin y t và di bin dng cUa nguii
dan trên dja bàn; dc bit giám sat y th di vói ngithi v tr các khu vrc,
dja phuong có djch, dja phuong có nguy co rat cao, nguy co cao.
- Dam bão cOng tác an ninh trt tir an toàn xã hi trên dja bàn huyn; phi
hçp chit chê vói các dja phuong, các 1rc hrcmg chirc nãng, dy manh üng diing
cOng ngh thông tin và b trI hrc luçing d t chrc phân 1ung, hithng dn kiêm
tra giao thông và kim soát hiu qua phông, chng djch COVID-19 phü hçp vii
din bin djch bnh trên dja bàn và các quy djnh cüa Trung i.rong, Thàth phô
trong tInh hInh mOi; xir 1 nghiêm các trithng hqp vi phm.
8.Phông Van hóa và Thông tin, Trung tam Van hóa - Thông tin và Th thao huyn
- Chü trI vic thuc dy üng diing cOng ngh thông tin trong phông, chông
djch; tiêu chuân k5 thu.t kt ni, dam bào an toàn, an ninh thông tin, dü 1iu cá
nhân cong dan.
- D.y manh cong tác tuyên truyn, nang cao then thiirc, trách nhim cüa cà
h thng chInh trj, trithc ht là ngithi dirng du cp üy tr huyn dn xã, thj trn,
thôn, c1m dan cu và ngui dan, nht là nguYi v tü các dja phuong, khu virc
nguy co rt cao, nguy co cao, thirc hin nghiém quy djnh, hung dn phOng,
chng djch, tránh d lay lan ra cong dng.
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- Chü trI, phi hçip Cong an huyn t chrc trin khai irng diing Ca sà dü
1iu dan cu trong quãn 1 xã hi, phông, chng dch COVID- 19 và phçic viii phát
triên kinh té - xã hi trên dja bàn huyn.
9. Phông Giáo dic và Dào tao
- Chü trI, phi hçip Phông Y t, Trung tam Y t huyn huóng dn phông,
chông djch COVID-19 trong các hoat dng giáo dijc và dào tao.
- Thirc hin các giãi pháp dam bào thirc hin näm h9c 2021 - 2022 an toàn,
hiu qua, phü hcip vói tInh hInh djch bnh COVID- 19 trên dja bàn huyn.
- PMi hçp Phông Y t, Trung tam Y t, UBND các xä, thj trn t chüc tiêm
vac xin phông COVID- 10 cho h9c sinh trong d tui khi có chi dao cüa Thành ph&
10. Phông Tài chInh - K hoach
- Chü tn xây drng tham muu Uy ban nhân dan huyn báo cao, xin kin
cap có thm quyên ban hành k hoach khoi phc và phát trin kinh tê - xã hi
trên dja bàn huyn.
- Chü trI, phi hçip các cci quan lien quan d xut các giâi pháp tháo gâ khó
khän, h trçi doanh nghip.
11. Các phông, ban, ca quan, dan vj huyn và Uy ban rthân dan các xã,
thj trân can cü quy djnh tai Nghj quyêt so 128/NQ-CP ngày 11/10/202 1 cáa
Chinh phü và huàng dn cüa các B, ban, ngành Trung uang lien quan, chi dao
cüa Thành phô, Ban Chi dao phông, chng dch COVID- 19 huyn và Uy ban
nhân dan huyn trin khai kjp thii các nhim vi1, bin pháp phông chông djch
theo chüc näng, linh vrc, dja bàn quán l; tang ctthng câi cách hành chInh, tháo
g kho khán, vuàng mac, không gay phiên ha, phát sinh các thñ tic hành chInh
cho doanh nghip và nguii dan; t chüc hiu qua khôi phc và phát triên kinh tê
- xà hi trong diêu kin "ThIch irng an toàn, linh hoat, kiêm soát hiu qua djch
COVID- 19".
Yêu cu Tri.thng các phông, ban, ca quan, dan vj huyn, Chü tjch Üy ban
nhân dan các xâ, thj trn và Nhân dan nghiêm tüc thirc hin các ni dung tai
Cong din này./.
Noi nhân:

-Nhixtrên;
- UBND thành phô I-là Ni;
- BCD PCD COVID-19 Thành pho;
- Ong Nguyen Doãn Toán - UVTV,
Tnràng ban Dan vn Thành Cy;
- Thi±ng trirc Huyn üy;
- Ban Thuông vu Huyn Cy;
- Th.thng trirc HIDND huyn;
- CT, eác PCT UBND huyn;
- Thành vién Ban Chi dao PCD COVID-19 huyn;
- Thành vién Só Chi huy PCD COVID-19 huyn;
- C/PVP FIDND và UBND huyn;
- Liru: VT, YT.

