
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH LONG AN J3c 1p  - Ttr do - Hinh phüc 

S: 3661 /UBND-VHXH Long An, ngày 02 tháng 5 nám 2021 

V/v thrc hin Thông báo so 
89/TB-VPCP ngày 01/5/2021 

cüa Van phOng ChInh phü 
Kinh g1ri: 

- Uy ban Mt trn To quc và các 
Doàn th tinh; 
- Ban chi dao Covid-19 tinh; 
- Các sâ, ban, ngành tinh; 
- UBND các huyn, thj xa, thành ph 
- Báo Long An; Dài Phát thanh va 
Truyên hInh Long An. 

Thrc hin Thông báo s 89/TB-VPCP ngày 01/5/2021 cüa Van phông 
ChInh phü ye kêt 1u.n cüa Thu tuó'ng Chjnh phü Phim Minh ChInh tai  cuc h9p 
Thuô'ng trirc ChInh phü ye phông, chông djch Covid- 19, UBND tinh chi dao  th1ic 
hiên nhu sau: 

1. Yêu cu các si, ban, ngành tinh, UBND các huyn, thj xâ, thành ph tip 
tic quán trit và thirc hin nghiêm quan diem "chông djch nhii chng gic", dt 
lcii Ich quôc gia, dan tc, sirc khôe cüa nhân dan, cüa cong dong len truâc hêt dê 
bInh tinh và sang suôt, chü dng và sang tao,  tIch circ và nghiêm tue thirc hin có 
hiu qua các bin pháp phông chông djch theo quy djnh; trong do tp trung thtrc 
hin mt so ni dung sau: 

1.1. Dam bão các mic tiêu: (i) vüa phâi phOng, chng djch, khc phic có 
hiu qua, v't'ra phài phát triên kinh té xä hi, dam bão an ninh quôc phông, an toàn, 
an dan và on djnh chinh trj, nhât là nhng huyn, thj xa cO du&ng biên giài giáp 
vOi nuâc ban  Campuchia; (ii) dam bão an ninh, an toàn cho cuc bâu ci:r Quôc hi 
khóa XV và HDND các cap ngày 23 tháng 5 nàm 2021; (iii) phân dâu hoàn thành 
cao nhât các mic tiêu kinh tê - xã hi näm 2021 theo Nghj quyêt cüa Tinh üy, 
HDND tinh và các Chuang trInh, Kê hoach cüa UBND tinh. 

1.2. Thumg xuyên kim tra, don dc, d.y manh  vic tip tic thirc hin 
nghiêm các chi dao  cüa Ban BI thu, Thu tithng Chinh phü, Ban Chi dao  quôc gia 
phông chông djch COVID- 19, các quy djnh, huàng dn cua BY tê, các b, ngành 
Trung uang, Tinh üy và UBND tinh, dc bit là Cong van so 377-CV/TU ngày 
28/4/202 1 cña Ban Thithng vu Tinh üy, Cong van so 3593/UBND-VHXH ngày 
28/4/2021, Thông báo sO 1333/TB-UBND ngày 29/4/2021, Cong van sO 
3658/UBND-VHXH ngày 30/4/2021, Cong van so 3659/UBNID-VHXH ngày 
30/4/2021 cüa UBND tinh; tuyt dôi không chU quan, 1c là, mat cãnh giác. 



1.3. Yêu cu bt buc mçi ngi.thi khi ra khôi nhà phài deo khu trang và 
thiic hin nghiêm yêu câu 5K cUa Bô Y tê. 

1.4. Sit ch.t vic thirc hin các bin pháp phông, cMng djch tai  cac c s& 
y tê, truyng h9c, chçi, siêu thj, ben Xe, các dja diem cong cong  tp trung dông 
ngi.thi, trén các phuang tin giao thông cong cong, các khu cOng nghip, ciim cong 
nghip, nhà may, xi nghip, cci sâ san xuât; khu du ljch, khách san,  ca sâ km trü, 
CG sâ thi tr cüa ton giáo và các sij kin tp trung dông ngiii... 

1.5. Tip tic thrc hin truy vt các trithng hcip tip xiiic vài các ca nghi ng 
theo thông báo cüa Bô Y tê; tam soát chü dng, xét nghim trên din rng dôi vi 
các tnràng hçip có biêu hin ho, sOt, khO th, viêm du&ng ho hap và các tnrng 
hçip khác cO nguy ca lay nhim trong cong  dông. 

1.6. Chü tch UBND các huyn, cp xã, can cr diu kin cüa dja phumg 
và tInh hInh djch trên dija bàn chU dng, linh hoat, sang tao  áp diing các bin pháp 
phông, chông djch hiu qua, phü hçrp die thic hin 'tmçic tiêu kép" vra phát triên 
kinh tê - xã hi vira bão dam an toàn phông, chông djch và chju trách nhim theo 
chic näng, nhim vi1 thâm quyên cüaminh die quyêt djnh nhim vi, giãi pháp c11 
the, nhât là trong phông, chông và khàc phiic có hiu qua djch COVID-19. 

Giám dc Si Y th chju trách nhim phM hcip vii các sâ, ngành chüc näng 
lien quan thumg xuyên theo dôi, cp nht tInh hInh djch bnh die chü dng tham 
muu, d xut Chü tjch UBND tinh quyêt djnh áp dting các bin pháp phOng, chông 
djch hiu qua trên dja bàn tinh. 

1.7. Rà soát, kim tra, giárn sat ch.t chë quy trInh th1rc hin each ly y 
tuyt dôi không die xãy ra lay nhiêm trong các cci s6 cách ly tp trung và tr ca s6 
each ly lay nhim ra cong  dông;  tam  drng hoat dng dôi vi các Co sà Va nhng 
no'i vi phm, khOng th?c hin theo quy djnh và không dam bão yêu câu phông 
chong djch. 

1.8. Chn chinh, kim soát chit ch, hiu qua co s cách ly, diu frj và thtrc 
hin nghiêm quy trInh bàn giao, tiêp nhn truOng hçrp hoàn thành each ly ye dija 
phucrng die thirc hin các quy dijnh tiëp theo; ChU tjch UBND cap huyn, cap xã 
chju trách nhim dam bão yéu câu phOng chOng djch cüa noi cach ly và tO chrc 
thçrc hin, giám sat chtt chë vic cách ly tçti nhà, noi lu'u tilt và chju trách nhiêm 
theo quy djnh cUa Dãng và pháp lut cüa nhà nixOc nêu die xãy ra sir cô lien quan 
den djch bnh. 

1.9. Tip tic tang ctiOng chi dao  cong the kim soát durng biên giOi, du6ng 
b, thrOng thüy, quán 1' chit chë hoat dng xuât, nhp cãnh, không die xãy ra tInh 
trang vuçit biên trái phép. 

1.10. Xir 1 nghiêm, cOng khai các tnxOng hQ?p vi pham theo quy djnh pháp 
1u.t, kjp th&i cong bô trên các phuang tin thông tin dai  ching. 

2. SO Thông tin và Truyên thong, Báo Long An, Dài Phát thanh và Truyn 
hInh Long An tip tic vic thông tin, truyên thông ye cong tác phOng, chOng djch 



rhm Tan Hôa 

bnh d ngi.thi dan không chü quan, ki là, d cao cành giác thc hin nghiêm yeu 

câu 5K, không dé xuât hin tinh huong hoang mang truóc diên biên miii cüa djch 
bnh; khuyên khIch thrc hin khai báo yté ti..r nguyen, tiêm vaccine phông djch, 
thông báo cho chinh quyên ye các trithng hçTp nhp cánh trái phép, nghi mac bnh 
ho.c di ye tü vi:ing có djch... 

3. D nghj cap üy dja phi.rong, Uyban Mt trn To quc và các doàn th 
tinh tiêp tiic lãnh do, chi do trong h thông day manh  vic 4n .dng doàn viên, 
hi viên và nhân dan dê cao cãnh giác, chü dng, ttr giác thirc hin có hiu qua 
cong tác phông, chông djch, nhât là yeu câu thirc hin nghiêm yêu cau 5K cüa Bô 
Y tê; tIch circ day mnh vn dng các nguôn l\Ic dê tp trung cho cong tác phông, 
chông djch, ho trçx kjp thai cho các tmông hçTp khó khàn, bj ánh hrning bi djch 
bnh, các hrc lucmg tham gia phông, chông djch. 

Theo clii dao  trên, yêu cu Thu tmang các sO, ngành lien quan, Chu tich 
UBND cãc huyn, thj xA, thành phô khân tnxcrng triên khai th'çrc hin./. 

Nci nhân: 
- N1u trên; 
- BCf) Qué.c gia v PC dch Covid-19; 
- TT.TU; TT. HDND tinh (b/c); 
- CT, các PCT. UBND tinh; 
- Các UV BTVTU phii trách các da phuang; 
- Các thành viên BCD phông, chông dch tinh; 
- Các PCVP; 
- Phông: VHXH+KTTC+THKSTTHC; 
- Ban NCTCD; U. PVHCC; TT PVI{N; 
- Lixu: VT, thu. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2021-05-02T11:09:02+0700
	Long An
	Ủy ban Nhân dân tỉnh ký số bản sao văn bản điện tử!




