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CQNG HOA xA 11(11 CHU NGHIA VIfT NAM
0Qc 14p — Tij do — H3nh phiIc
Hoàng Ma!, ngayN tháng 4 nám 2021

/BCD-YT

V v14c tAng etrông cong tác phOng, ch6ng djch
bnh Covid-19 tren dia bàn Quan.

Kmnh gui:
- lily ban Mt trn To quc Vi@ Nam Qun;
- Các phông, ban, ngành, doàn S thuOc Qun;
- Trung tam Y té Qun;
- Ban CM huy Quân sr Qun;
- Cong an Qun;
- Các don vi sr nghip thuOc Qi4n;
- UBND 14 phuông.
Thve hin Cong van s 112 - CY/TU ngày 27/4/202 1 cüa Thàn.h üy Ha NQ
v vice tang eu&ng cong the phOng, eh6ng djch beth Covid-19 trén dja bàn
Thành pM; Cong din s6 541/CD-TTg ngày 23/4/2021 cüa ThU tuOng Chinh phU
v tang cu&ng thrc hin phông, ehkg djch bGnh Coid-19; Ban Chi dao PhOng
eh6ng djch Covid-19 Qu3n dè nghj lily ban Mt trn T qu6c ViGt Nam Qun và
yêu cu cac dun vj, UBND 14 phu&ng thve hi4n nOi dung sau:
I. TriM khai các bin pháp phông ch6ng djch:
1. Tiêp t%le thvc hin nghiêm cac chi dio cUa Trung uang và Thành phó v
cong the phOng, ch6ng djeh bGnh trên dja bAn. [Mm Mo tAt ca các Ban CM dao tir
cAp Qun dn co s& du phài ducxe vn hart thông su6t, üng phó kip thbi mci tInh
hu6ng djch beth có S xay ra. Tuy di khOng duqc thU quan, lci là trong cOng
the phOng, ch6ng djeh beth tai co quan dun vj. Tang ci.räng kiEm tra, kMm soát
ngàn chn trit dE, kjp th&i phát hien các tnr?mg hçip nhp cành trái phép, các
trträng hcxp di v tü vUng djch ma không khai báo y t và các trtrbng hccp vi pham
cOng the phOng, ch6ng dich, thU dng c.p nht, hoàn chinh các phuong an sk
sang dáp üng mgi tInh huáng.
2. TMp tvc tuyên truy&i, vn dng can bo, nhân dan nãng cao thüc, dè cao
canE giác, chAp hành nghiêm các bin pháp phOng ch6ng djch bnh, không duçxc
chU quan, 1 là. Tang cu&ng earth giác vài nguy co djch bnh, d cao tráeh nhim
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ngu&i dung du, thvc hiGn quy&t liet, dng bO, có hiu qua cae bin pháp phông,
ch6ng djch dA d& ra vói phuong châm "phbng ngiea tIC/I c(rc, phát Men thin, each
ly nhanh, 6ieu trj hi?u qua, xfr If dfrt diJm, nhanh ehóng Jn djnh tin/I hInh".
3. Thrc hin nghiêm tue yêu càu "5K" Ut hçcp tiêm v&c xin trong phông,
chng djeh bnh, nMt là viGc deo kh&u trang b&t buOc tai nai cong cQng, t3i các sv
kiin, hOi nghj và trén các phucing tin cOng cong.
4. Darn bào tuy Mi an toàn v phóng, ehng djch bnh trong dip nghi U
3 0/4-01/5 và trong các hot dng cüa cOng táe bAu cIt dai bMu Qu6c hOi khóa XV
va dai bi&u HDND the cp nhiêm k5r 202 1-2026.
Các ca quan, dan vj tr t6ng hccp nhu dii di chuyn ra khOi Thành phá
Ha NOi cüa can bo, cOng ehItc, viên chfrc, ngithi lao dØng cüa dan vj trong dip
nghi U 30/4-01/5 (th ngây 30/4/2021 d&n ngây 04/5/2021). Trong do, nêu rO
rn6c th&i gian dir kin, dja dim dAn, di cüa tirng cá nhân (theo rnJu dInh kern).
Thu trutng cac dan vj, LAth So UBND 14 phuäng chju trách nhim tnthc
s6 1iu t6ng hcxp nhu cAu di chuy&n cüa can bo, cOng chItc, viên chItc, nguM lao
dng dan vj mmnh quàn l
5. Tarn dung t6 chItc the l bed, tip t1c han chá các sv kin, boat dQng $p
trung dông ngix&i khOng cn thiât; tru&ng hcip t6 chüc hOi nghj, s'r kin cAn có
hinh thIte phü hccp và phãi th?c hin nghiêm eae bin pháp và nguyen the bão dam
an toãn phông, ch6ng djch beth Covid-19. Tang eu&ng kMm tra, giám sat và xIt 1)2
nghiêrn các truEing hccp vi ph?m quy djnh v phOng, cháng d4eh.
II. Yêu cAn các phông, ban, darn vi:
1.PhôngYt&

- Barn sat tmnh hmnh djch tharn miru kjp th&i Ban CM dao PhOng chóng djeh
Covid-19 Qun tri&n khai cac nOi dung chi 5o cüa Trung ixang và Thãnh ph&
- Tang cu&ng Urn tra vic thvc hiGn quy djnh an toAn phOng, chng djch
berth Covid-19 cM các ca so khám bnh chüa bnh. Tham nuru UBND Qun xfr
1)2 cac ca sO khOng dam bão an toàn.
A

A

2. Trung tam Y te:

- ChIt dØng ph6i hqp Trung tam KMrn soát bnh $t Thành phé, s&n sang
mci ngu6n lye d dáp 1mg vOi nhfrng tInh hu6ng có th& thy ra.
- Thrc hin nghiêm tue viGc thng hcxp nhu cAn tiêrn vAc xin và tiérn vc xin
cho nhüng thorn Mi tixçmg theo dUng ljch trInh và cM 50 cM Thãnh ph&
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Cong an Q4n:
3.
Chi dao Cong an eác phuông chü dng ph6i hçip vâi dja phuong trong cong
the triEn khai phbng, chng djch berth. De biet là cong tác khai bàn y t cho ngtrbi
dan khi di chuyn tü cac yang dja l' khác nhau.

Phông Van hóa và Thông fin:
4.
- Tang cuäng cong the thông tin tuyên truyn d ngu&i dan tçr giác thve 'lien
cac bien pháp phông, eh6ng djeh bGnh theo quy djnh. Dc biet d6i vâi các truông
hcxp dn tü cáe vüng có djeh.
- Thvc hien Mt cong tac quãn 1' và t?m dfrng t6 chüc các l hOi; tAng cuông
ki&n tra, xü pht theo quy djnh, dng th&i cong thai nhftng tã ehüc, eá nhn vi
phm trén phucing lien thông tin dai chüng.

6. UBND 14 phw&ng:
- Chü tjeh UBND 14 phutng ehi dao chju trách nhiem toàn dien flOe CM
tjeh UBND Qun trong cOng tác phOng, ch6ng djch t3i phubng; xây dirng phuaq
an phông ch6ng djch t3i co quan, don vj, dc biet trong djp nghi ii 30/4-01/5; c
dng thvc hien cae bien pháp phông chng djeh thuäng xuyén nhu: kim tra thãn'
nhiet, khai báo y tá, deo khu trang, sat khuAn tay và gift khoãng each an tO
trong co s& (trong diMi hen t6t nh.t cüa don vj mInh).
- TMp tzc tuyên truyn, vn dQng can e, nhân dan nfing cao thüc, cao
earth giác, chp hành nghiêm cac bien pháp phông ch6ng djch benh, thông duqe
eM quan, k'x là. Tang cu&ng eãnh giác vOi nguy co djch benh, thve hien quyEt lit,
dbng bQ, cO hieu qua eác bien pháp phOng, ch&ng djeh da d ra vOi phuong châm
"phông ngüa tIch cre, phát hien sOm, each ly nhanh, di&u trj lieu qua, xü l' dut
dim, nhanh chóng tn djnh tinh hinh".
- Tang cu&ng quãri l, kMm tra viec thrc hi4n the yêu du, quy 4jIIh eüa
TW và Chinh pM trong viec thve hien cOng tác phông cháng djeh thông diep
5K, dac biêt deo thu trang, viec tam dung l hi ... theo dung cli dao cUa
UBND Thãnh ph6.
Tai the co sO khàm ehfta beth ngoài cOng lap, nhà thu6e hm tra thvc lien
nghiêm viec bàn thuc d& vol ngu&i dan có các trieu ehüng ala Covid-19, thông
tin kjpth&i cho CC Co sOy tê.
Trong qua trInh tó cIt thvc lien, nEu cO wóiig m&c thi báo cáo kjp thM v
Ban Clii dao PhOng ch6ng djch Covid- 19 Q4n (qua Fhông Y te') d xem xét, giài
quyt và cli dao kjp thôi.
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Vy, Ban Chi dao Phông chtrng djch Covid-19 Qun âl nghj cac don vj
nghiêm tue trin khai thre hien./. '
VcrinhOn:
•Nhu trên;
- fl Qun ày- HDND Qu4n; (áé bao cáo)
•B/c Chü tjch UBND Qun; (dê báo cáo)
•Lutz VT, YT.

TM. BAN CIII 040 PCD COVLD-19
ONG BAN
AN

PHO CHIJ TJCH UIBND QU4N
Trn QuSi Thai
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DAMI SACH
Can b, cong eMit, viên chü'c, ngtrôi lao dng dAng ky' ra khôi
Thành ph6 Ha Ni dip nghi U30/4 và 01/5/2021.
STT

Hy và ten

Chfrc vy

Thôi dim

Noi dh, di

Myc dIch
(Vé quê, Du ljch,
Cong vic, ...)
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Hoàng Mai, ngày tháng 4 nàm 2021
THU TRJJ'UNG DON VJ
(K ten, dóng du)

Ngu&i k9: Thãnh ày flã Ni
Email: Van thuVPTU
fTUHalloi/DCS/VN@TUHANOI
Thanh ày Ha NOi
k5': 27.04.2021
14:2 :42 +07:00

THAJNH LW llAin
*

s6 J11Q?. -CV/TU

PANG CQNG SAN VICT NAM

HàNç5i, ngày.'2tháng1f thin 2021

V/v tang cwdng cong tácphdng, eking
djch benh Covid-19 frén ctia bàn ThànhphO'

KInh gth: - Dàng doàn BDND math phó,
- Ban can sv dàng UBND Thành phô,
-CJybanMTTQ, cáct chücchinhtrj-xahiThànhphô,
- Các ban Dàng và Vn phàng Thành ày,
- Các q4n, huyn, t14 ày, dãng ày trçrc thuc.
Trong thai gian qua, Thành ày, HDND, UBND và eá h th6ng cMnh frj Va
Nhãn dan mania pbS dä trik khai quy& li@ nhiêu bien pháp dong bQ, vCra ngAn
bnh Covidti9, vüa dana Mo thyc hien nbin vi phát lrién kinh tá xa hçi, an mnh quoc phong tren dia ban Thu do va d3t ket qua tich crc. Tuy nhien
hiGn nay, djch With Covid-19 trén S giói, khu wc v&i dang di&i biãn phfre tap,
* bit a nhthig nuàc có chung &thng biên giói vOl ntróc ta, djch b4nh dang bang
phát mnh trén dien rng. Ci trong ntrOc, tuy dA duçic ki&m soát t6t, song nguy c
djeh benh büng phát tr& 'a1 luôn th.thng tri,rc, nh& là th nguàn nhp cãnh và nhp
cãnh trái phép. Ba cO tinh tr?ng icy là, din quan, thvc hen không dñng, các bien
pháp phông, chSng djch.
FM duy u-i vUng châc thành qua trong phông, ehSng djch, báo ye sue khôe
Nhãn dan trén dja bàn Thành pM, thvc hien Cong dien sS 541/CD-flg ngày
23/4/202 1 cüa Thu tuâng Chfnh phà và Thông báo sS 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021
14t 1* cua Thà tutng Chfnh phft Phwn Minh Chinh, Thirbng tive Thành àyyêu
cau cac cap uy, chmh quyen, MYITQ, cac to chizc chinh trj - xa h91 Thanh pho va
Nhãn dan Thu ao tiEp tvc thvc hien nghiêna the nhftng item w sau:
1. Ban can sv dang UBND Thania pho va Ban clu dao phong, chong dch
Thành phS fi&p tic thvc hien nghiêni tue Chi thj s6 3 1-CTiTEJ ngày 03/4/2020 cüa
Ban Thuâng v Thành ày Ha NOi va các Thông báo kM h4n cUa Thtrbng u-crc, Ban
Thubng vi Thành ày v& cong the phóng, cling djch Covid-19 u-en dja bàn; barn sat
Cong dien sS 541/CD-flg ngày 23/4/2021 càa Thà tuóng Ch{nh pM v tAng
cuóng thvc Men phông, cling djch berth Covid-19 và Thông báo sS 81/TB-VPCP
ngày 26/4/2021 kM lun càa Thà ttràng Chfnh pM Ph?m Mmli Chinh ti cuc hgp
Thlthng trre Chfnh pM v phông, cling djch Covid-19; Mcli ho;t than bQ h
thSng phông, chSng-djcir cM Thãnli pM, clii dao ki&n tra, quyk ha don dSc thvc
Men cáo biGn jháp phàng, cling djch dA ct& ra; tAng cu&ng kthm tra, kikn soát,
ngAn chn triet dèg kjp thM*ir 1 nghiêm các trutng hc'p nhap cành trai phép, cáo
tmông hgp div
$iig&tchi ma không khai Mo y t và cáo trtthng hçcp vi phm
cong tao phông, cling djeh; claà ctQng cp nh@, hoãn chinh cáo phucxng an sn sang
dáp frng mgi tinh hu6n1 Clii dao fip flic thvc hien nhim vii v&a phông, cling
djch, vita san xu&, kinh doanh, phát ti-Mn kinh th, bào dam an sinh xA hi.
F
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2. Céc ep üy, chinh quyn, M'ITQ, các t6 chtc chinh trj xA hi t~ Thãnh ph
dEn oath tiEp t'ie tuyên truyEn, vn dng can bQ, dãng vién, nhân dan nãng tao
that, de tao canh giac, chap hanh ngbem eac quy dinh ye phong, chong d1ch bçnh,
không duge eM quan, In' là. TAng cix&ng cãnh giác vói nguy ccx djch bnh, dê tao
trách nhiem ngtthi di4 dku, thvc hin quyEt 1i4t, dông bO, hieu qua cat bin pháp
phông, ch&ig djch dA dê ra vói phucing chain "phông ngtra tIch cijc, phát hin sam,
each ly thanh, di& trj hiu qua, xü l dat diem, nhanh chóng on djnh tinh hIth".
Clii do thiv hin nghiêm tác yêu cAu "5K" kM hcsp tiêm vk-xin tong phông, chOng
deo khâu tang bat buc ti noi cong cQng, tqd cat srkin, hQi
dcli beth, nhit là
4jvatnccphucngtiengiaothôngcôngcông.Dcbit dambaotuydôiantoan
ye phông, chSng djch beth trong dp nghi i130/4 01/5 và1ron eec hot dng aCm cong
tat Mu cü dai biEu Qu6c hOi khOa XV và dai bjêuHDND cat cap nhiêmk5r2021-2026.
3. Tm drng tE chüc cat i hOi và cat tuyEn ph di bO trén dja bàn Thành phá,
fiEp tiic hn diE cat sv kin, ho?t dng $p trung dông ngithi không can thiOt;
tnr&ng hqp th chfrc hQi nghj, sr kin ckn. có hunh thüc phü hçxp và phài thrc hin
nghiêni. cac bien pháp và nguyen the Mo dam an toân phông, chông djch bnh
Covid-19. Trix&ng hcrp phát hin ca bnh, can áp dpng ngay các bin pháp ldioanh
vüng, truy vEt, each ly, kiên quyk không d djch bnh lay Ian ten din rung. Viêc
ap dzng các biGn phap each ly, phong tôa, giãn cách xä hØi phài dam bão thik
thvc, hieu qua, an than, nhung không vuç't pth quy mô can thiet va h?n the tãi da
the dQng bat lçii dEn cac hoat dung san xuât, kirth doanh và dO'i song than dan.
TAng ctr&ig kiEm tra, giám sat và xü 1)2 nghiêm cat trithng hqp vi phni quy djnh
ye phông, chóng djeh.
4. Cat ban Dãng và VAn phông Thành ày cAn cit chite nAng, nhim vii duct
giao, nAm cIt tmnh hinh, kiEm tra, don d6e, kjp th&i tham mu'u Ban Thtràng vi
Thãnh ày lath So, clii 5°, giài quyêt uhUng khó khAn, vuâng mc tong qua trInh
thvc hin cong the phbng, thông djch Covid-19.
5. Ban Tuyên giáo Thành üy và S& Thông tin và Truy&n thông phi hcip clii
dao cac ccx quan bao cM Thãnh phO và ph& hqp vói cat ccx quan bao cM Trung
uo'ng tAng cuô'ng tuyên truyEn ye cong the phông, chOng djch bnh.
Ban can sr dãng UBND Thành pM và Ban eEl dao phông, chtng djch
Thãnh ph6 thvc hien ché d báo cáo ngày ye ti.nh hiinh djch beth và baa cáo hang
man tai Hi nghj Thtr&ng tr?c Thânh ñy./.
-

-

Ncxinhãn:
-BanBfthuTW,

-ThMuângCP,
Cit ban Ding và VPTW,

T/M BAN ThU'UNG VIJ
PHO Bi THU THUONG TR[fC

-

-BCE) qu& giavE PCD Covid-19,
Vin phang T&ig 31 thu,
(di b/c)
Van phbng Chü tjch nuOc,
• VAn phbng ChInh pM,
D/c Dith Tién DUng,
UVBCT,BI thu Thinh üy,
Thixbng trçc Thành üy,
-

-

-

-

-

Nhu klnh gti,
Luu VT, TH.

-

üy&i Thj Tuyn

Tilt TIYCING CHINU Pitt

CQNG HOA XA HQI cat NGHIA \flT NAM
DOc Ip — Ty do — Hanh phUc

S6: 541/CD-TTg

HàNc5L ngây 23 thông 4 ndnj 2021

CONG D!N
V tang cithng thyc hien phông, chng djch bnh COVID-19
THU TU'UNG CHIN!! PHU dien:
- Các BO, ca quasi ngang bO, ca quan thuOc Chinh phil;
- CJy ban nhân dAn cáo tinh, thành pM trc thuOc Trung uung.
Djch b4nh Covid-19 trén the giâi vAn dang tiép ti,ic dik Men phfrc tap, so
luqng ca mM ma! và t vong vAn tang ?c nhiu nude. Dc bia & mOt sO nude
lIng gièng có chung dtthng biên gidi vol nudc ta, djch beth dang bung phét
math trén di4n rQng. Trong nude, tuy da duqc kiàm soát tOt, song nguy ca djch
bGnh bOng phát tth 1a1 luôn thubng trrc, that là Ut nguOn n14p cãnh, nh3p eArth
trái phep; da cé tilt tr4ng Icr là, chO quan, thvc hien không dung, không dày dO
cáo bin pháp phông, ehOng djch thea quy djnh, xuát hen hen tuqng ngi tiêm
v&c xin phông benh.
Dé duy tn v0ng chAc thành qua phông, thOng djch, thvc hi4n thAnh cong
mvc tiëu kdp, bào vG tOt nh&t sac khOe nhân dan, dac biet trong thong ngày I
len sAp tdi, ThU tuOng Chlnh phil yêu cu:
I. Cáo HO, ca quan ngang b, ca quan thuOc Chfnh phO, (Jy ban nhAn
.
,.
dAn tinh, thAnh ph8 trrc thuOc Trung i.rong tiêp tvc tAng cu&rig cânh giác vcn
nguy ca djch berth, dI cao trách nhi4m nguôi dung dku, thvc hen quyét liet,
dMg bQ, h14u qua cáo bien phép phOng, chOng djch dA d ra vdi phucrng chAin
"phéng ngfra tEch eve, phát hien sthn, cách ly nhanh, dièu i lieu quA, xcr 19
dth diem, nhanh chOng On dinh tinh hlnh".
HO tnidng, ThU trubng ocr quasi ngang bQ, ThU trudng ccr quan thuOc
Chfnh phil dhju trách nhi4m v& cong the phOng, chOng djch trên p1gm vi quàn
19. ChU tjeh Uy ban nhAn dAn t!nh, thánh ph6 trrc thuOc Thing uang chlu trách
nhiem chinh và viGc phbng, chOrig djch Covid-19 trên dja bàn; báo cáo cAp Uy
cOng cAp clé thOng nh&t clii dgo.
BQ tnthng BO Y té chju trach nhiGm oh! 4o chuyên mOn, dhU dng tham
mini, al xutt cáo vAn dè li8n ngAnh, vtrçxt thàm quyèn; dOn d6 cáo ngAnh, cáo
cAp thrc hin cáo clii 40 cila Chfnh plO, ThU tudng Chfnh phil, Ban CM 4o

Qu6c gia phông ch8ng dich Covid — 19; t6ng hqp, bao cáo tlnh hlnh, kEt qua len
ThU ttxàng Chfnh phU.
2. Các bO, cc quan ngang bO, cc quan thuOc Chinh phU, CJy ban nhân dan
tlnh, thành pM trvc thuOc Trung trcng quyêt li@ cM 40 thvc hi4n và th
chic ki&rn tra, giáin sat viGc thvc hiGn nghiêm các bin pháp:
a) Thvc hiGn nghiém yêu càu 5K cUa BQ Y tE, nh& là deo kMu trang bt
buOc ti ncsi cong cong, tai cAc sij kien có tp trung dong ngtr&i, trén các phtrong
tiGn giao thông cOng cong.
b) Các cc quan, don vj, t6 chUc, doanh nghip... thtthng xuyén tv dánh giá
vitc thvc hiGn các yêu cu, bien pháp phOng, ch6ng djch, 4p nhAt k& qua tir
dánh giá trên h4 th6ng bàn d6 ch6ng djch.
c) Thuông xuyên ki&n tra, dOn dóc thi,rc hiGn các biGn pháp phéng, ch6ng
djch trong pham vi và trén dia bàn quãn 19, nhAt là t3i cãc cc so y tE, tmbng hçc,
cc sO du ljch, cc sO san xuAt, chçx, siêu thj, san bay, ben xc...; xcr 19 nghi&n các
tô chtc, cá nhân vi pham phông, cMng djch.
d) ChU dng cp nht, hoãn chInh các phwing an sk sang dáp frng mQi
tInh hu6ng cUa djch.
d) Tnr&ng hcip phát h14n ca benh, phãi tp trung cM dao, áp dung ngay
các bien pháp khoanh vUng, truy vet, cacti ly; kiên quyét khOng dé dich benh lAy
Ian trén dien rng. Vic áp dyng các biCn pháp each ly, phong tOa, gin each xâ
hOi phãi theo phuxmg chAin thiét thçc, hieu qua; báo dam an toàn nhi.mg khOng
dé sen xuát, kinh doanh bj dlnh trG 0 quy S qua mCrc cAn thi&; han che tói da
tác dng bAt lçi dan các hoat dng san xuAt, kinh doanh và dM sOng nhAn dAn.
c) Tiép tvc hn ché các sç kiGn, hoat dng tp trung dOng ngtr&i khOng
cAn thiCt; truang hcrp tã chüc, phâi thvc hien nghiém các bin pháp bào dAm an
toàn, dc bi4t, phái tuAn thU deo khAu trang, sAt khu&n... theo dOng quy djnh.
3.BOYté:
a) Rà soAt, hoàn chfnh cAc phuang an phông, ch6ng djch 0 quy S quóc
gia, sLi sAng dáp Ung nwi tinh hu6ng djch benh.
b) BA soAt, hoàn chlnh cAc bien phAp phóng, chóng djch phU hqp trong
tInh hlnh mOi, huOng dn các bin phAp bAo dAm an toAn trong cAc sv k14n, hot
dQng có tp trung dOng ngtrbi, tai cAc cc sO thutng xuyên tGp trung dOng ngu&i.
c) KhAn tnrong thvc hi4n cO hiGu qua Nghj quyEt sã 2IINQ-CP ngày 26
thâng 02 nAm 2021 cUa Chfnh phU v mua vA sCr dung vAc xin phóng Covid-19;
phAn b vA t8 chUc tiôm v&c xin phü hqp vOl tlnh hlnh din biCn djch, bAo dAm
an toAn tuyet aM, kh8ng d& s4c xin bl quA han. Tidp tvc thU dung tiEp cn v&i
cAc nguôn vc xin khac trén the gioi d8ng th?ii tp trung thy mnh nghiên cfru,
phAt tHen vie xin trong nuOc.

d) Tang ciz&ng t&m soát chü dng, xét nghin trên dien rng d6i vâi các
trueing hqp có biêu hien ho, s6t, khO thô, viêm thrOng ho h&p và các twOng hqp
khác có nguy ccx lay nhi&n cao trong cong dèng.
4. Các BO: Qu6c phéng, COng an, Uy ban nhân dan tinh, thành ph6 trirc
thuQc trung uang flEp wc kièm soát chat cM ho3t dOng xuát nhp cAnh trên dc
tuytn bien gidi.
B Cong an, Uy ban nhân dam tinh, thành phó tivc thuOc trung wang tiEp
tzc tAng cuOng ho;t dng ii soát, phát h14n nhanh dc trueing hqp nh$p cânh trái
phép trén dja bàn, xü 19 nghiém theo pháp lust dc tnxOng hcrp nhp cãnh trái
phép, nhAt ta a cáo tlnh biên giâi, 4c bitt là biên giài Thy Nan.
5. Các SO: Ngoi giao, COng an, Quóc phOng, Y té, Cuiao thông vn tài,
CJy ban nhân dan tlnh, thanh ph trrc thuOc Thing wang thea chfrc näng, nhi4m
vii duqc giao tip tic quãn 19 chat cM v14c nl4p cành, cách ly, theo dOi y té sau
cách ly, ding th&i chuAn bj các yEu tó cAn thiEt sk sang ma rng di ttrcrng
nhp cãnh phü hqp vâi tlnh hlnh djch bnh tren tinh thAn phát triM nhtrng phài
bào dam an toàn.
Cáo BO, ccx quan lien quart, CJy ban nhfin dan tinh, thành pM trrc thuOc
Thing wang quart 19, giám sat cht cM cáo ccx so cách ly ngubi nhöp cánh,
phOng ngfra lay chéo và lAy lan dich bGnh ra cong d6ng.
6. Cáo DO: Thông tin và Tmyãn thOng, Y té, flat Truyèn hinh Vit Main,
Dài Tiéng nói Vit Nain, Thông tAn xA Vi4t Nam, Uy ban nhün dan cáo tfnh,
thành phó trrc thuOc Trung wang, các ccx quan báo clii tip tvc truyIn thông VI
dIcao cành giác vOl dlch bnh, thi1rc hin viGc tiém vie xin phbng Covid-19, tr
giác thvc hin các bitn pháp phéng, ch6ng djch thea quy dlnh./.
Nc! nhQn:

-Nhirtrén;
- Ban B! thu Trung trong Dãng;
- Thu tuâng. cáo PM ThU tuOng CP;
- CM tjch, cAc PM CM tich Quóc hGi;
- Ban DAn in TW; Ban Tuyên giao TW;
- VAn phông Tóng B! 11w;
t
•VP TW Ding, VP CMI tjch nuOc, VP Qu8c hi
•Cáo US: VHGDThTThJND, Cáo yin d XH cM QF1K
- Cáo ThAnh viEn BCDQG phóng, cMng dich
COVID-I 9;
- Tlnh fty, Thinh ày TP flc thuc'c TW;
- TANDTC, VKSNDTC;
• UB Thing trong Mat tr4n T8 qu6o VN;
- Ca quan Thing trang cfta cáo doan th8;
- VPCP: BTCN, cáo PCN,Trq 19 TFCP,
TUD c&igTFDT, cáo Vw Cyc
- Luu: VT, KGVX (3) Q 47,

lIT. THU TU&NG
THU TUtNG

