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 Thái Hòa, ngày 14 tháng 02 năm 2022 

THÔNG BÁO  
cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ 

và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế 
 trên địa bàn thị xã Thái Hoà 

(Cập nhật lúc 16h00’ ngày 14/02/2022) 
 

 

Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc 
Ban hành Quy định tạm thời “ Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19”; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế; 
Quyết định số 3896/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh Nghệ An Ban 
hành quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để “ Thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đối với từng cấp độ 
dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 thị xã đánh giá, cập nhật cấp 
độ dịch các xã, phường trên địa bàn như sau: 

 

TT Đơn vị hành chính Cấp độ Chi tiết 

1 Cấp Thị xã Cấp độ 3 Cập nhật trên Bản đồ thông tin Covid-19 
Nghệ An 

2  

Cấp xã/phường 

Cấp độ 2 Phường Long Sơn 

3 Cấp độ 3 Các xã, phường: Nghĩa Tiến, Nghĩa Mỹ, 
Tây Hiếu, Nghĩa Thuận, Đông Hiếu 

4 Cấp độ 4 Các xã, phường: Hoà Hiếu, Quang Tiến, 

Quang Phong 

Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 thị xã yêu cầu các phòng, 
ban, ngành, đoàn thể thị xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các xã/phường căn 

cứ cấp độ dịch được đánh giá để triển khai các biện pháp hành chính “ Thích ứng 
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong lĩnh vực và trên địa 

bàn phụ trách./. 

 Khi có diễn biến mới về cấp độ dịch bệnh trên địa bàn. Trung tâm Chỉ huy 

thị xã sẽ có cập nhật cho phù hợp, kịp thời./.  

Nơi nhận: 
- Trung tâm Chỉ huy PC dịch Covid-19 tỉnh; (Báo cáo) 
- Sở Y tế Nghệ An (P. NVY); (Báo cáo) 
- Ban Chỉ đạo, TTCH PC dịch Covid-19 thị xã; (Báo cáo) 
- Cổng TTĐT thị xã (P.VHTT); (Đăng tải) 
- Trung tâm VH-TT-TT thị xã; (Để tuyên truyền) 
- Ban Chỉ đạo, TTCH PC dịch Covid-19 xã, phường;  
- Lưu VT, TTCH. 

KT. CHỈ HUY TRƯỞNG 

PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC 
 
 

 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND  

Đinh Thế Vinh 
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