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UY BAN NHAN DAN
HUYN BA CHE
so:d62 /UBND-YT

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phác
Ba Che, ngày3 tháng 9 nám 2021

V/v trin khai dng b, quyt 1it
các bin pháp phông, chông dch
Covid- 19 trong tInh hInh mài

KInh gin. - ThU tnthng các Co quan, ban ngàrth, don vj trên dja bàn huyn;
- Uy ban nhân dan các xã, thj trân;
- Các don vj yté trên dja bàn.
Thrc hin kin chi dao cUa Thuèng trrc Tinh u và Ban Chi dao tinh v
phông, chng djch Covid-19 tai Thông báo s 362-TB/TU ngày 21/9/2021 cUa
Tinh Uy Quâng Ninh v vic trin khai dng b, quyt liit các bin pháp phông,
chông djch Covid-19 trong tInh hInh m&i. Cong van s 6636/UBND-DL1 ngày
22/9/202 1 cUa UBND tinh Quãng Ninh v vic trin khai các giãi pháp dam bào
PCD Covid-19 khi ma li mt s hot dng kinh t- xã hi. Vói quyt tam giU
vüng vUng "xanh" an toàn, tuyt dôi khOng d mâm bnh xâm nh.p vào dla bàn và
tp trung cao nht cho chiên djch tiêm chUng vc xin phOng Covid-19 lan nhât tir
truac dn nay; dn ngày 21/9/2021 dã co bàn hoàn thành tiêm chUng miii 01 dam
báo tuyt dOi an toãn, hiu qua, nhanh nhât theo mô hInh "cuón chiéu ". Thuang
triic Huyn Uy và Ban Chi do huyn dánh giá cao, ghi nhn, biêu throng n lrc,
cO gang vtrot bâc cua ca he thông chmh tn toan huyên ducn six lành dao, chi dao
cUa các cp Uy, chInh quyên nhât là a cap co s&, nông cot to chUc thrc hin là
ngành y t và dc bit là nim tin, slr dng thun, llng h tIch circ tham gia hiiâng
Ung chiên djch tiêm chUng cUa nhãn dan.
Th&i gian tài, dir báo s luqng nguôi và phuong tin ra vào huyn gia tang,
kéo theo nguy co mâm bnh xâm nhp vào dja bàn huyn luôn hin hiiu. Trong khi
do, nhiu ngu&i dan cOn biu hin lo là, chU quan, mt cânh giác, thUc phOng,
chng djch chixa cao, cOng tác kim tra, giám sat r cap co s& cOn 6 mUc d nhât
djnh, nh.t là thai dim tir nay cho tói ht tháng 9/202 1, Uy ban nhân dan huyn
yêu cu thirc hin mt sO ni dung sau:
1. Tuyt di không duçic lo là, chU quan, mt cành giác. Mc tiêu là tip tic
kim soát t& djch bnh, gui ving vUng "xanh" an toàn, on djnh trong trng thai
bInh thuang mói d tp trung trin khai tiêm chUng vc xin miii 2 cho tat cà nguai
dan có chi djnh tiêm, phân dâu cci bàn hoàn thành trong tháng 10/2021. Tiêp tVc
trin khai sâu rng phong trào "Toàn dan phông, chóng djch Covid-19", môi ngu&i
dan là mt chin s trong cOng táC phOng, chng djch, luôn dê cao tinh than cãnh
giác, k cã khi d thrçic tiêm dii 2 miii vc xiri. Dng thai, v lâu dài phài t.p trung
nghiên ciru xay dirng chin hrçic phOng, chng djch bnh COVID-19 phU hçp vói
tInh hirih mâi mtt cách bn ving, phài chU dng tIch CTC phOng, chông djch bnh
theo phucing châm "3 tnthc", "4 ti ch", tü xa, tir sam, tr co s&" d giâm thiêu
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thit hai, sn sang di phó, nhanh chóng khc phiic hu qua, bão v và phát trin
san xuât, di sng.
2. Tip tic kim soát chit chê ngi.ri và phuong tin ra vào huyn ti các ch&
kim soát phóng, chng djch trên dja bàn; kim soát có hiu qua mi nguy Ca mâm
bnh xâm nhp vào dja bàn d gi ben trong on djnh trong trng thai bInh thung
mâi. Tang cithng tuifl tra, kim soát &rèng món, lôi mdi; phát hin, ngãn chn và
xü 1 kjp thai các trung hçp không thirc hin dung quy djnh phông, chông djch.
- Tang cithng kim tra, giám sat, phát hin, xr 1 nghiêm minh vi phm ti
các khu cách ly; tuyt di không d xãy ra lay nhim chéo trong khu each ly và tr
khu each ly ra eng dng; yêu c.0 nhân viên, ngi.thi lam vic trong các khu each ly
tp trung phài duçic tiêm dü 02 müi v.c xin; lam vic, an nghi ti ch. Djnh k' 05
ngày/l.n xét nghim mu gp bang phuung pháp RT-PCR dôi vOi tht ca cac tru&ng
hqp lam vic trong khu each ly t.p trung.
- Di vód ngithi & huyn Ba Ch dà tiêm dü 02 mQi vâc xin có nhu câu ra khói
tinh c.n có xét nghim RT-PCR am tinh trong vông 48 gi& khi quay tr& 1i d bão
dam an toàn phông djch cho cã non di và noni den (qua th&i gian nêu trén phãi thirc
hin xét nghim l.i tnr&c khi ye). Khi rèi Quâng Ninh phài viêt phiu däng k tir
nguyen each ly t.p trung khi tr& v nu di dn các dja bàn có djch dang thirc hin
theo Chi thj s 1 5/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chi thj s 1 6/CT-TTg
ngàyc3 1/3/2020 cüa Thu tuâng ChInh phü; UBND các xã có ch& kim soát chun
bj sn phiu däng k dé ngi.thi ra khói tinh däng k) ti ch& kim soát.
3. Các djch v11 m& lai có kim soát hot dng noni cong cong trên dja bàn
huyn tip ttic thirc hin theo cOng van so 1651 /UNND-YT ngày 20/9/2021 cüa Uy
ban nhân dan huyn ye vic triên khai m& l.i mt so hot dng kinh tê xa hi trong
trng thai bInh thu&ng m&i.
- Giao Chü tjch UBND các xã, thj trn tang cir&ng cong tác kim tra giám sat
vic thc hin nghiêm các bin pháp phông, chông djch Covid- 19. Yêu cu các con
s& san xut kinh doanh khân tnrong hoàn thin và niêm y& cong khai quy djnh,
quy trInh phOng chông djch COVID- 19 trong tInh hInh m&i, dc bit là các con s&
kinh doanh djch vi (sieu thj, chcr trung tam, chçr dan sinh, nhà hang, quán an, cà
phê, nhà nghi, phông t2p gym, yoga, djch vy thám m55, lam dçp, spa...).
- Yêu c.0 toàn b can b quàn l, nhân viên, ngu&i lao dng, khách hang,
ngi.r&i si:r diing djch vi phãi man thu dy dü, nghiêm ngt các quy djnh phông
chông djch; kiên quyêt tf.r chôi phc vi các tnr&ng hçip không tuãn thu. Chü tjch
UBND các xã, thj tran tang cithng cOng tác kiêm tra, giám sat thu&ng xuyên, hang
ngày, phát hin và xi'r l nghiêm minh các tru&ng hçp vi phm, cong khai k& qua
xü l, kiên quyt dimg boat dng các con s& san xu.t kinh doanh chi.ra dü diu kin
m& lai boat dng hoc boat dng vi phm các quy djnh.
4. Tip tic thirc hin hiu qua, Co tr9ng tam, tr9ng dim cOng tác t.m soát ehü
ding, giám sat, phát hin s&m, sang icc nhanh các tnr&ng hçip nghi mc, ngu&i CO
nguy con cao, không dé hInh thành djch, chui lay nhim trên dja bàn.
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5. Phông Lao dng - Thiring binh & Xã hi:
- H trg tio diu kiin ti da cho các doanh nghip, c sä san xut kinh doanh
dóng trén dja bàn có nhu câu thu hut, tuyên diing lao dng tü ngoâi tinh vào Ba
Chê can xây dijng kê hoch don ngui lao dng ci the báo cáo IJBND huyn và
gi:ri LJBND xã, thj trãn dé theo dOi quán l.
- Tham mi..ru UBND huyn tip nhn trên Ca st van bàn d nghj cüa các &m vj,
doanh nghip trên dja bàn huyn (qua dja chi mail tuantrieuldbc@gmail.com, SDT:
0947148386) giri vn bàn kern danh sách cii the cho các huyn, thj xâ, thành phô
trong tinh ncTi có chôt hem soát COVID- 19 ti các ci:ra ngô ra vào tinh. Thirc hin
dung quy trmnh kiêm soát chit che lao dng ngoi tinh vào da bàn huyn ngay tir các
chôt kiêm soát den các xã, thj trân, cor quan, cci s& san xuât kinh doanh... ); tuyt di
không dê bat kS' tru&ng hçip lao dng ngoi tinh nào tr vüng có djch vào dja bàn ma
không duçic kiêm soát hoc không thirc hin dy dñ quy trinh each ly theo quy djnh.
- Di vâi các trir?ng hcip chua dü diu kin theo quy djnh nhixng th.y cn thit
thI báo cáo nhanh, trirc tiêp Ban Chi dto phOng, chông djch cp huyn dê chi do,
quyêt djnh, giái quyêt không dé tinh trng dáng tiêc xáy ra li chü quan, lo là, thi a
cüa can b, cong chirc, viên chi.'rc thirc thi cong v' lien quan.
6. Phông Van hoá và Thông tin: Rà soát tng th vic thirc hin các chi dao
cüa tinh, cüa huyn ye vic khai báo y tê din ti:r, lrng ditng Bluezone, QR Code.
Bat butc mçi cá nhân, ngri dan khi tci các dja diem cong cong, nhà hang, khách
san, cci s san xuât kinh doanh, chq, sieu thj, ca quan, cOng sà, ... phái khai báo y
té din tü, tai dja chi https://tokhaiyte.vnl hoc mg ding Bluezone (nêu khóng có
din thogi thông minh, nhô' ngw&i than khai h5 dé nhan và in ma QR code cá nhân
hogc sz dyng md QR Code trên the báo hiêm xd hç3i hogc the can ciróc cong dan,).
7. Phông Y t:
- Chi dao Tram Y t các xã, thj trn hoàn thành vic nh.p dC lieu tiêm chüng
müi 1; c.p giây chirng than tiêm chüng (bàn giy mu chuân) và QR Code, bàn
din tr si:r diing thun lgi trên các thiêt bj, din thoai thông minh, tnróc ngày
30/9/202 1. Khân trLrang so két chiên dch tiêm chüng väc xin trên din rtng müi 1;
xay dçrng k hoach tiêm nhc 1i müi 2 trên dja bàn toàn huyn.
- Chü tn, phi hqp vOi UBND các xã, thj tr.n rà soát, 1p danh sách các di
tuçvng trê em tr 12 - 17 tuôi, chuán bj kê hoch san sang triên khai tiêm chüng
nhanh chOng, an toãn, hiu qua ngay sau khi có hixóng dan cüa B Y te.
- Dira trén hithng dn diu chinh cüa Sâ Y t& tham mru diu chinh cac diu
kin y tê dôi vói ngi.thi ngoài tinh vào dja bàn huyn; tan suât xét nghim tam soát
Sars-CoV-2 dôi vói các ca s& san xuât doanh nghip, cm cOng nghip sau khi
hoàn thành tiem väcxin Covid- 19 müi 1, müi 2.
8. Phông Giáo diic và Dào to: Tip tiic chi do, hithng dk, kim tra, giám
sat dam báo toàn b can b quãn l, giáo viên, nhân viên, khách ra vào ca s& giáo
dc và bce sinh deo khu trang toàn thèi gian trên lap và gRi ra chori giCta gia (tnt
hçc sinh mm nirn), trén du&ng tü nhà tth tnthng và nguçlc 1i. Giao ngui dTrng
du các Ca sâ giáo diic và Chü tjch UBND các xã, thi trãn Cliju trách nhim tnrâc
Chü tjch UBND huyn nu d xây ra dch bnh trong tru&ng hoc.
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9. Trung tam Y t: Phôi hçip vi Trung tam Truyên thông và Van hoá huyn
tip tiic trin khai vic hràng din cii th d ngithi dan Ba Chê biêt each tr lam test
nhanh COVJD-19 tai nba khi c.n thit.
10. Uy ban nhán dan các xã, th1 trn:
- Chi d.o các tt Covid cong dng nm chc tInh hInh di bin dng dan cu tai
da bàn quãn l, khi phát hin ngu&i tr viing có djch, ngithi 'a xut hin tti dja
phucrng báo ngay cho ca quan chirc näng, ngi.thi có trách nhim trên dja bàn, tuyt
di không duqc chü quan, la là, m.t cãnh giác.
- Phãi quãn 1 dugc toàn bc các dja dim, cci sâ san xut kinh doanh dã dãng
k sir diing ma QR Code trên dja bàn; hang ngày hotc dt xut khi c.n phài quân
1 duçc danh sách ngir?ii ra vào a mi dja diem cong cing, Ca sâ san xuât kinh
doanh, chçi... trôn dja bàn thuc phm vi quãn 1. Chm nht dn ngày 30/9/202 1,
tt cà các dng chI BI thr Dàng u, Chü tjch UBNID, B ph.n thii?mg trxc Trung
tam Chi huy phOng, chông djch Covid-19 các xã, thj trân phãi s1r ding thành thao
rng dting và hang ngày phâi cp nht, báo cáo dü lieu khai báo y t& phàn ánh ye
tInh hlnh thrc hin, ngir&i ra vào các ca sâ san xuât kinh doanh trên dja bàn bang
d 1iu din tü qua thiêt bj, din thoai thông minh den các dng chi lãnh dao huyn
d giám sat thiiing xuyên, hang ngày.
UBND huyn yêu cu các ca quan, ban ngành, dan vj trên dja bàn huyn, Chü
tjch UBND các xã, thj trân khân truo'ng triên khai thirc hin nghiêm theo ni dung
chi dao./. VVlNo'inhn:
TM. UY BAN NHAN DAN
- TT Huyn ui', HDND huyn (B/c);
KT. CHU TICH
- D/c CT, các PCT UBND huyn;
J?HOHU T!CH
- Nhii trén (T/h);
/\.-:--- TTTTVH, Cong TTDT huyn (thra tin);
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