
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO NAM D!NH Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S6: 812/UBND-VX TP. Nam Djnh, ngày 30 tháng 6 nàm 2021 
V/v cong tao phông, chng 
djch bnh Covid- 19 trên dja 

bàn thành phô Nam Djnh 

KInh g11i: - Uy ban Mt trn T quéc và các doàn th thành ph; 
- Thu trithng các phông, ban, dan vj thuc thành phô; 
- Dãng üy, UBND các phuèng, xã trén dija bàn thành phô. 

Thai gian qua, truó'c tInh hInh djch bnh Covid- 19 & nuOc ta din bin rat 
phüc tap; các cp, các ngành da chü dng, bàn 1mb, sang tao, quyt lit trin khai 
thirc hin nghiêm, có hiu qua các bin pháp phông, chng djch bnh Covid- 19 
trên dija bàn tinh, dn nay các vüng có djch bnh dã duçc không chê, go' bö phong 
töa; tInh hInh dch bnh trên dja bàn tinh ducic kiêm soát. Thành phô dã hoàn thành 
tiêm vc xin phông Covid-19 theo 02 dqt phân b vc xin cüa UBND tinh Nam 
Djnh dam bâo an toàn, dung d& tuqng theo quy djnh. Biu duo'ng các cap, cac 
ngành nht là các lirc 1ucmg tuyn du nhu: Y tê, Cong an, Quân sir, trong cong 
tác phông, chng djch. 

Tuy nhiên, tInh hInh djch Covid- 19 & nu&c ta vn din bin rt phtrc tap, 
luôn tim n nguy Ca lay nhim trong cong dông trên da bàn tinh và thành phô. Dê 
trin khai th?c hin quyêt 1it han nüa, có hiu qua các bin pháp phông, chông 
dch Covid-19, dng th&i duy trI phát trin kinh tê - xã hti; Thirc hin thông báo sO 
1 09/TB-UBNID ngày 30/9/2021 cüa UBNID tinh ye k& 1un cüa Chü tjch UBNID 
tinh tai  cuc H9p v cong tác phông, chông djch bnh Covid-19; UBND thành 
pM, Ban chi dto phông, chông dch Covid- 19 thành phô yêu câu các phông, ban, 
dan vj; UBND các phu&ng xà; Dê nghj Uy ban Mt trn To quc và các doàn the 
thành pM tp trung thirc hin các nhim viii sau: 

1. Tip tiic thirc hin nghiêm Chi dto cüa Ban BI thu Trung uang Dàng, 
ChInh phü, Thu tuàng ChInh phü, Ban chi dto quôc gia, các B, ngành Trung 
uang; chi dao  cüa Tinh üy, UBND tinh, Thành ñy, UBND thành pM v các bin 
pháp phông, cMng djch Covid-19. Tp trung lânh dao,  chi  dao  v&i tinh thn 
"chông dch nhu chông gic", tuyt di không ducc chü quan, 1 là khi không có 
djch, song phài bInh ti'nh, bàn lTnh 1rng phó v&i các din bin cüa djch v&i each lam 
thu dng, sang tao,  khoa h9c. 

2. Cong an thành pM: tip tiic chi dao 1?c 1ung thirc hin truy vt thin tôc, 
quail 1 chtt chë nhân khâu; kjp th&i phát hin, xir 1 nghiem, yêu cu cách ly kp 
th&i các tru&ng hçip nhp cãnh trái phép, khOng d lay lan djch bnh ra cong  dng. 

UBND các phu&ng, xâ chi dao  các to dan pM, thôn, xóm, các 1c 1ung 
chüc näng, to phông, cMng djch Covid-19 cong dng tip tiic quân 1 chat ch 
nhân khau tai  dja bàn thôn, xóm, to dan phô; yêu cu tht câ các truô'ng h9p trâ ye 
thânh phô t& vüng djch bat buc phâi khai báo y t, tir theo dOi süc khOe. Giám sat, 
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theo dôi chat ch các trithng hçip cách ly tai  nba, các truô'ng hçip tir theo döi sic 
khöe, các trrnmg hçip sau khi kt thüc each ly tp trung theo quy djnh. 

3. Can cü tInh hInh din bin cüa djch bnh, ngành Y t, cac phông, ban, dan 
vj, UBND các phuông, xà tip tiic cp nht, hoàn thin phixo'ng an, kjch bàn phOng, 
chéng djch, nht là nhüng chi dao,  hithng dn mOi cüa Ban chi dao  quc gia Ye 
phông, chng djch Covid-19, B Y t và các các Bt, ngành Trung ucmg. 

4. Tip tiic tam  drng các hoat ding theo chi dto tai  Van bàn s 7171UBND-
VX ngày 14/6/202 1 cüa UBND thành ph; riêng các Co sâ kinh doanh cà phé dugc 
phép hoat dng tr& 'aj  tü 00 gi 00 phüt, ngày 01/7/2021 và phái thrc hin nghiêm 
các bin pháp phông, chng djch theo quy djnh. 

5. Vé cong tác xét nghim: 

- Trung tam Y t thành ph chü dng phuang an xét nghim di vái các 
tri.thng hçip thuc din phãi th?c hin xét nghim theo quy djnh. 

- Trung tam Y th thành ph chü trI, phi hçp vi Phông Y t thành phi, 
Trung tam Phát trin Ciim cong nghip thành phô, Phông Lao dng - Thuang binh 
Va Xà hi thành ph có van bàn huOng dn các doanh nghip vic mua test nhanh 
xét nghim Covid-19 tir trã kinh phi. 

6. V vc xin phông Covid-19: 

- Ngun vc xin: Theo s iircmg vc xin duçc UBND tInh phân b& 

- Trung tam Y t thành ph chü trI, ph& hqp vâi các don vj lien quan tham 
muu phân b vc xin theo so luçing duçc UBND tinh phân b theo diiing quy djnh 
tai Nghj quy& s 21/NQ-CP ngày 26/02/202 1 cüa ChInh phü và chi dao  cüa Thu 
tung Chinh phü. Dng thi xây dirng, trin khai k hoach tiêm vc xin dam bâo 
chi tit, khoa h9c, an toàn, hiu qua, dung quy djnh. 

7. Trung tam t thành ph ph& hgp Phông Y th, Tài chInh - K hoach 
thành pM chi dao  thung xuyên rà soát trang thit bj, 4t tu y t, sinh ph.m phic 
vii each ly, diêu trj, xét nghim die có phiiang an mua sung dam báo dáp i'rng kjp 
thai thu câu hin tai  và chuân bj sn sang vâi mpi tInh hung cüa djch bnh. Vic 
mua sm, quàn l, si.'r diing trang thit bj, vt tuy th, sinh phm thrc hin theo quy 
djnh hin hành và chi dao  cüa Thu tuó'ng Chinh phü. 

8. Các phông, ban, don vj, UBND các phung, xA theo chirc nàng nhim vu 
chü dng phuang an dam bào hu cn phc viii cOng tác phông, cMng djch; thirc 
hin nghiêm các quy djnh v quan 1 tài chInh trong cOng tác phông, cMng dch. 

9. Phông Giao dc và Dào tao  thành phô, các don vj lien quan, UBND các 
phung xà chun bj t& các diu kin t chuc k thi t& nghip THPT nàm 2021 dam 
bâo an toàn, dung quy ch. Phông Giao dic và Dào tao  thành pM can cü huàng dn 
cUa S Giáo dçic và Dào tao  tinh Nam Djnh tham muu cho UBND thành pM quãn l 
chit ch hoat dng cüa các co s& giáo dic, nhit là co sâ giáo diic mim non. 

10. Ben canh  cOng tác phông, cMng djch; các phông, ban, don vj, UBND các 
phu?ing xã tp trung thrc hin các nhim vii, giãi phap tháo g khó khàn, dy 
manh san xut kinh doanh, dam bào duy trI phát trin kinh t - xâ hi. 
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Yêu cu các phông, ban, ngành, dan v; UBND các phrnmg, xâ; D nghj Uy 
ban Mt tr.n To quôc và các doàn the thành phô theo chirc näng, nhim v1i to chüc 
triên khai thirc hin nghiêm ni dung van bàn nay.!. J& 

Noi ,zhân: 
- Thu&ng tnjc: Thành Uy, HDND TP; 
- Länh dao UBND TP; 
- Nhi.r kInh gri; 
- Liru: VT, Website TP, VX. 

Nguyn Thj Nhtr 
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