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Van phOng ChInh phU din:
- Ban Chi dao phOng, chong djch COVID-19
- Uy ban nhân dan tinh
Cong din HOa tc s6: 8149/CD-VPCP
HaNOi, ngày 07 thang 11 nAm 2021
V vic tip titc tang cixing thc hin các bin pháp phOng, chong djch COVID-19.
D tip tiic tAng cu?ing thirc hin cAc bin pháp phông, chôngdjch COVID-19 vira an toàn,
linh hoat, kiêm soát hiu qua djch vera phic hôi phát triên kinh tê, Thu ti.róng ChInh phu yêu câu:
1.Ban chi dao phông, ch6ng djch COVID-19 các tinh, thành phô trirc thuOc Trung wing chi
dao thirc hin nghiêm Nghj quyét 128/NQ-CP ngày 11 thang 10 nAm 2021 cüa ChInh phU ye
"thIch Crng an toàn, linh hoat, kiêm soát hiu qua djch COVID-19"; chi dao, hixàng dan Ban chi
dao phông, chongdjch COVID-19 cac cap chuân bj phi.rang An, kjch bàn phông, chông djch trên
dja bàn linh hoat, khoa hçc, hiu qua; tiêp tic quán trit và thirc hin nghiêm nhng giãi pháp
phong, ch6ng djch nhu xét nghim nhanh, each ly kjp th&i, diêu trj hiu qua,... gn vài thirc hin
t6t vic khôi ph1ic, phAt trin kinh t x hôi.
2. Các tinh, thành phô trirc thuOc Trung wing chi dto nâng cao nAng lirc h thng y t, nht là
y tê ca s&; chuân bj sn sang thành 1p ngay tram y t km dOng a nh&ng nai djch büng phát, dja
bàn djch phirc tap, to chüe tiém chüng nhanh, kjp thri, hiu qua ngay sau khi dirqc phân bô vAc
xin.
BO Y tê thirc hin phân bO khân trucmg s6 vc xin dà tiêp nhn, chi dao các dja phucing t6
chüc tiêm vAc xin ngay khi nhn &rçic, báo dam an toàn, khoa h9c, hiu qua. BO Y tê, BO Quôc
phOng t6 chrc 1rc hrcing h trçr các dja phwing tiêm vAc xin nhanh nhât có the.
3 . Các BO, Ban chi dao phOng, chong djch, Uy ban nhân dan các cap tAng cuang kim tra
cong tác phOng, chong djch tai các c quan, dcrn vj, tO chüc, doanh nghip, nhât là tai bnh vin,
ca sâ san xuât, chq, siêu thj, nhà ga, san bay, ben xc... yêu câu thrc hin nghiem antoancovid;
day manh tuyên truyên nguai dan tiêp tiic thrc hin 5K, khOng vi dä tiêm vAc xin ma i là, chü
quan; xCr 1 nghiem vi pham ye phOng, chong djch.
4. Uy ban nhân dan cAc tinh, thành phô trirc thuOc Trung wing tiêp tiic rà soát, thrc hin
nghiêm chInh sách ho trçr nguai dan, an sinh xã hOi, bAo dam kjp thi, hiu qua, dUng di tuqng
theo quy djnh./.
Bô tri.râng, ChU nhim
Trân VAn Scm
(cIA k)
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