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KInh gui:
- Các phèng ban, dan vj thuc huyn;
- Uy ban nhân dan các xä, thj trân;
- Các Cong ty trong Khu cong nghip Texhong Hài Ha.

Thrc hin Cong van s 01-CV/BCD ngày 06/11/2020 cüa Ban Chi dto
phông chông djch bnh Covid-19 tinh Quãng Ninh và Cong van so 138-CV/HU
ngày 06/11/2020 cüa Huyn üy Hâi Ha,
D kjp thii phông ch6ng djch bnh trong tInh hInh djch bnh Covid- 19 trên
the gi&i va trong khu vrc din bin phirc tap, nhât là không dê djch bnh bang phát
do chU quan, icc là mat cãnh giác, Uy ban nhãn dan yêu câu các phông ban, dan vj,
Uy ban than dan các xã, thj trân nghiêm tüc triên khai các ni dung sau:
1. Thu tnrng các phông ban, dan vj, Chñ tjch Uy ban nhân dan các xâ, thj
trân thng ci.thng cOng tác tuyên truyên, nhäc nh0 can b, cong chuc, dâng viên va
nhan dan trên dja bàn tiêp tic nãng cao cãnh giác truâc tInh hInh diên biên phuc
tp cüa djch bnh Covid - 19; tuyt dôi không duçcc icc là, chü quan nhung không
gay hoang mang, mat on djnh; tuan thu nghiêm ngt các bin pháp phông chông
djch bnh theo hucng dn cüa ccc quan y tê, chi dto cüa Tinh, cüa Huyn, nhât là
viêc su dung nilóc sat khuan tha tay, deo khâu trang ti nai tp trung dông nguci,
ncci cong cong (tai chçc, ccc s& y tê, phuang tin giao thông cOng cong...). Chü
dng rà soát, cüng cO phucmg an, kê hotch, lc luqng, phtrcing tin, ccc so vt chat
dam bão chü dng Ong phó trong mçi tInh huông. Phát huy vai trà, trách thim
cüa các tO tir quãn ti các thôn, bàn, khu phô, 1irc hrqng cOng an x và ngu1i dan
trong vic theo dOi sat sao di, biên dng cüa dan cu trên dja bàn dé có bin pháp
xOlphühçip.
2. Cong an huyn và UBND các xâ, thj tr.n tang cuOng kim soát chat chê
cu tra, tm tr(i, tam yang, quãn 1 lao dng nuOc ngoài, nguOi nuOc ngoài tti các
khách sn, nhà nghi, ccc sO h.ru trü, các dja bàn trçng diem, Khu cong nghip
Texhong, các doanh nghip san xuât kinh doanh trên dja bàn; kiêm tra, yêu câu
các khách sri, ccc sO cách ly tp trung cüa huyn tiêp tic thrc hin nghiêm tüc,
trit dê quy trInh cách ly theo hrnfrng dan cüa ngành y te và chi dao cüa Tinh, cüa
Huyn; khi tiêp xic vOi nguOi duçcc each ly, nhân viên lam vic t?i khách sn bat

buc phâi mc d bão h. Di vói các tru&ng hcip không chp hânh phâi xir 1
nghiêm và cong khai trên các phucmg tin thông tin d.i chüng.
3. D nghj các doanh nghip trong Khu cong nghip Texhong Hãi Ha ph&
hçip chat ch vâi các cc quan chirc nàng cüa Tinh, cüa Huyn tuân thu nghiêm tUc
quy trInh nhp cãnh, dua don chuyên gia nuc ngoài den cách ly t.i các c sâ
cách ly tp trung cüa huyn theo quy djnh cüa Tinh; thông tin kjp th?i cho UBND
huyn (qua Phông Ytê và VánphôngHDND-UBND huycn) nêu có sir thay dôi ye
phuong an tiép nhn, each ly; phôi hçip chat chê vic theo dôi each ly t.i noi lisu
till dôi vOi cac chuyên gia nuóc ngoài dã hoàn thành cách ly tp trung dam bão an
toàn, không dê djch bnh lay nhiêm ra cong dông.
4. Cong an huyn, Dn Biên phông Quàng Düc, Ban Quãn l cira khu Bc
Phong Sinh, UBND các xâ, thj trãn; nhât là các xâ biên giâi tang cuông tuãn tra
kiêmsoát chtt chê khu vrc ci:ra khâu, dithng mOn, lôi mc và ti'r dung biên vao
dat lien; tuyt dOi khOng dê xáy ra nhp cánh trái phép vào dja bàn; cüng cô tuyên
phông thu vttng chäc dê dôi phó vth rcii ro djch bnh lay nhiêm tt'r nithc ngoài;
dông thñ dam bào vera tao diêu kin thun lçii tôi da cho hoat dng hru thông
hang hóa, san xut kinh doanh, djch vi, 4n tái, vira thirc hin nghiem các bin
pháp phOng chông djch bnh phü hçip vOi tirng trtr&ng hçip cii the theo quy djnh.
5. PhOng Y t chi dao Tram Y t các xä, thj trn; Trung tam t huyn rà
soát các quy trInh, bin pháp, ca che phOng chông deh trong cci sâ y tê, kjp thii
khäc phiic nhtng diem can hn chê; nhng van dê bat cap, thôi diem dê nay sinh
tInh huông rüi ro trong vic khám chüa bnh; các truông hcip each ly tp trung tai
các ca s& y tê và nhfing trithnghqp có nghi ngi dé có bin pháp xfr l phü hcip.
Tuyt dôi không dê nay sinh bat kS' rüi ro nào gay phát sinh mâm bnh, lay lan
djch bnh trong ca s& khám chUa bnh và lay ra cong dông.
Uy ban nhân dan huyn yêu c.0 các phOng ban, don vj, Uy ban nhân dan
các xã, thj trân nghiêm tue triên khai thirc hin./.
Noi nhIn:
- iT HU, iT HDND (b/c);
- Cáo PCT UBND huyn (c/d);
- Nhu trên (tlh);
- V1-V3, TH2.
-Luu:VT.
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