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THÔNG BAO 
A * 9 •7 I 7 A - A * Ket Juan cua Chu tch TJBND tinh Tran Him The tai cuQc h9p 

trimc tuyn Ban chi do phông, chng dlch  Covid-19 tinh 

Ngày 16/7/2021, Chü tjch UBND tinh Trn Hiru Th chU trI cuc hop trirc 
tuyên Ban clii dao  phông, chong djch Covid-19 tinh. Tham dir có Phó Chü tjch 
UBND tinh Dào M - Phó Ban thu&ig trirc Ban chi dao, Clii huy triIng Si Clii 
huy tin phucmg phông, chong djch; các thành viên Ban chi dao.  Sau khi nghe 
kiên, kiên nghj cüa rnt so thành viên dr hop; Chü tjch UBND tinh Trãn Httu The - 
Tnthng Ban chi dao  phông, chong djch Covid-19 tinh có kiên kêt 1un nhu sau: 

1. Cp üy, chInh quyn cija phrning phát huy hcn nüa hott dng cüa T6 
covid cong dông, phôi hçip vâi cci quan chl'Tc nàng siêt ch.t cong tác quãn 1), dam 
báo an ninh trt tçr và cong tác phOng, chông djch trong khu each ly, phong tôa; 
tang ciI?ng kiêm tra vic thc hin k cuo'ng, thc thi cong vi, ' thirc chap hành 
cac quy djnh phàng, chông djch cüa can b, cong chüc, viên chrc, ngixôi lao dng 
ti Co quan, don vj. 

Tang cuong ph6i hçrp vài Ti&i ban Truy vt kim tra vic ch.p hành các qui 
djnh ye phông, chong djch trong các khu each ly, phong tôa kien nghj co quan 
chirc näng xi l that nhiêm các trumg hçirp vi phm; dông thôi thông tin tuyên 
truyên dê nguii dan biêt, nghiem chinh chap hành các quy djnh ye phông, chong 
djch. Giao Tiu ban Truy vet có báo cáo cii the ye cong tác kiêm tra phông, chong 
djch tai  các khu each ly, phong tôa, các dja phucing dê Ban Chi dto phông, chong 
djch tinh dánh giá, chi dao,  kjp thi khãc ph%ic nhttng ton ti, hin chê. 

2. Giao Tiu ban Xét nghim Covid- 19 tinh can c vào nng iirc xét nghim, 
xay d%rng kê hoach lay rnâu hang ngày ciI the a ti~ng donvj, dja phuong; dam báo 
day nhanh tiên d trá kêt qua, không dê xáy ra tInh tr.ng ton mâu. 

UBND các huyn, thj xA, thành ph6 ph6i hçrp chat vâi Sâ Y th (Trung tam 
kiêm soát bnh tt tinh) ye cong tác lay mau (so luccng mâu lay hang ngà.y; mâu uu 
tiên t.i các khu phong tôa, each ly; sap xêp, phân loai, chuyên mâu...); thu dng, 
phôi hcq vài các dcm vj dtxçc phân cong phi trách xét nghim theo dja bàn (ti 
Cong van so 2821BCD ngày 15/7/2021 cüa Ban Chi dao);  neu co van dê phát sinh, 
kjp thai báo cáo Ban Chi dao  phông, chong djch tinh, Tiêu ban Xét nghim dê chi 
dao kjp th&i. Các dja phucmg can cit vào quy ctjnh cüa co quan y tê dê quyêt djnh 
các trtimg hccp hêt thOri gian cách ly tp trung, khu virc hêt thai gian phong tOa 
theo dUng quy djnh. 

3. D6i vâi vic trin khai các ch6t kim soát djch: 
- Yêu cu các dja phucmg phói hçip, tMng nht trong vic trin khai 1p ch& 

kiêm soát; có kê hoch phôi hcip l%rc lucing gita các dja phuccng vài nhau hoc 
phân cong theo tfrng khu vrc tity tInh hInh thrc tê ti dja bàn, bô trI lirc luçnig phit 
hcip, dam báo cong tác kiêm soát, phông, chông djch. 
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- Các ca quan, dcn vi,  doanh nghip có can bO,  ngithi lao dng di cong tác, 
lam vic, thucng xuyen ra, vào di bàn dang áp diing giân cách phãi chi'i dng 
thông tin sam vài các dja phucing dang trin khai các chôt kim soát djch, dé da 
phucmg chi dng nàm thông tin, có ké hoach triên khai phi hçip, tao  diêu kin 
thun lçii cho vic di li nhung vn dam bão cht the trong kiêm tra, kiêm soát. 

4. UBND thành ph Tuy HOa phi hçip Si Y th, cac dcm vj lien quan can cir 
quy djnh, hithng dn cUa BO Y tê, triên khai th%rc hin thi diem each ly Fl ti nhà 
d phông, ch6ng djch Covid-19 trên dja bàn thành pho; srm có báo cáo cho UBND 
tinh, Ban Chi dao  phông, chong djch tinh qua trInh then khai thc hin. 

5. UBND thj x Bong Hôa chi dao  các caquan, dan vj, Ban quán l' cãng Ca 
ph6i hçip chat che cüng Ban chi dao  phOng, chong djch thj xA và lc luvng Cong 
an, Biên phOng dja phuang triên khai các bin pháp phOng, chong djch t?i  các cãng 
cá, ben Ca; nghiem chinh thrc hin khai báo y tê, sang lc, phát hin cac tn.râng 
hçp nguy cc nhäm ngän chn djch bnh lay lan. 

6. S Cong Thuang tip tiic phi hqp các dja phuang trin khai các bin 
pháp phOng ch6ng djch Covid-19 ti cac chq, sieu thj, diem bàn hành liru dOng..., 
kiên quyêt không dê xáy ra chçx tir ,phát trên các dja bàn; kjp thai báo cáo cho 
UBND tinh, Ban Chi dao  phông, chong djch tinh nhng khu wc chua chap hành 
nghiêm quy djnh ye phOng, chOng djch dé Co chi do, chãn chinh kjp thai. 

7. Sâ Giao thông vn tái can cü tInh hInh th%rc té, chü dOng Co phirang an km 
thông hang hOa hiic vi san xuât kinh doanh... dam báo mic tiêu vira phOng, ch6ng 
djch vera phát triên kinh tê. 

8. Thng nMt chü trirang trin khai Tng dài tip nhtn thông tin v djch 
bnh Covid-19; giao Sâ Thông tin và Tmyn phôi hçp các don vi lien quan triên 
khai thrc hin theo ding quy djnh. 

9. Giao cac Sa: Giao thông — Vn tái, Y th, Lao dOng  - Thucmg binh và X hi, 
UBND các huyn, thj xA, thánh phô, các co quan, don vj lien quan ph& hçp vii HOi 
dng huccng Phi Yen ti TP. HCMvà các tinh, thành ph6 cO dch n.m thông tin v 
thu câu ye dja phtrong cüa nguri di  tie xuât phuang an cit the phü hçip vài diu 
kiên cüa tinh hin nay, dê to diu kiin cho nguâi dan duçrc tr& ye nhà. 

10. V tiêm phOng Covid-19, giao Ban Chi dao  chik djch tiêm vc xin 
phOng Covid-19 tinh chi dao  các co quan, don vj lien quan, các Tiêu ban cUa Ban 
Chi dao  can cir vào so luçing vAc xin duqc ,phân bO, nhanh chong xây drng k 
hoach, danh sáchdôi tuçrng tiêm chüng... triên khai tiêm vc xin phOng Covid-19 
trên tija bàn tinh theo quy djnh. 

UBND tinh thông báo d cac sâ, ngành, don vj, d:a  phucmg bMt, thirc hin./. 
Noi nh(2n: TL. CHU TICH 
- TT. Tinhy; KT. CHANH VAN PHONG - TI. HDND trnh; . - -.- ., - CT, PCI UBND trnh; 
- UBMTTQVN tinh và Hi, doàn the tinh; 
- Các So, ban, ngành; 
- Cong an tinh; BCHQS tinh, BDBP tinh; 
- UBND huyn, TX, TP; 
- Thãnh viên BCD PC djch Covid-19 tinh; 
- CVP, PCVP UBND tinh; 
- Ltru: VT, TH, KGVX (Ta). 
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