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Ha Ni, ngay 27 lháng 4 nám 2021 

DIN 
CUA TH1JONG TRTTFC BAN [31 TI-Hf 

v tip tic tang cu*ng cong tác phông, chng dch bnh Covid-19 

VAN PFIONG TtNB th' VN'}I PHUC 

CONG VAN DEN 
/  

Ngâyjj. :hány ..q..nàm 20,2.  

KInh gzi: - Ban Chi do quc gia phang, chng djch Covid-19, 
- Các tinh u, thành us', 

- Các ban dãng, ban can s1r dáng, 
dãng doãn, dâng u trirc thuc Trung uong, 

- Các dàng u' don vj sir nghip Trung irclng, 

Trong thä gian gn day, tInh hInh djch bnh Covid-19 din bin ht src 
phrc tp vã có xu hi.rong ngy càng gia tang, dã being phát trâliti nhiêu quôc gia 
trén the giói, dc bit t?i  các quéc gia trong khu vrc Châu A gãn và có bien giói 
v6i nwrc ta nhu Carn-pu-chia, Lao, Thai Lan, An D. Ti Vit Narn, mc di chi'ing 
ta ca bàn dã kiêrn soát tat tIrth hinh; tuy nhiên, khà nang dch bnh xârn nhp tlr 
mrâc ngoài vào và bñng phát trâ l?i  dôi vói nuàc ta là rat Ian. Vü'a qua, & mt sa 

da phuong, b, ngành dà có biéu hin La là, chü quan, khôn thirc hin nghiCm tüc 
các bin pháp phông, chang djch bnh theo cM do và khuyên cáo cfia các ca quan 
chc nàng. 

Dê tiêp tiic kh6ng ch và kiin soát tt djch bnh Covid-19, không d dch 
bnh xâm nhp, lay Ian trong nuóc, tip tiic thirc hin thành cong nwc  tieu kép, báo 
v và nâng cao src khoé cUa ng.thi dan, bâo dam an sinh x hi, Thuong tnrc Ban 
BI thu yêu cáu các cap ui', to chrc dâng, chinh quyên, Mt trn TO quOc và các doàn 
the các cap tp trung lânh do, chi d?o  và t chtc tic hin nghiém mit sO nhim 
vti trçng tam sau: 

1. Quán trit và t chirc trin khai thrc hin nghiêm tiic các van bàn chi dio 
cia Ban BI thu, Th tuâng ChInh phü, Ban Chi d?o  quác gia phông, chông dch 
Covid-19 va hu&ng dan cüa B Y té; tuyt dôi không La là, ch quan, mat cânh giác 
trong cong tác phón, chông djch bnh, nht là trong các ngày nghi lê 30/4, 01/5 
cong nhi.r chuàn b bãu ctr QuOc hi khoá XV và Hi dông nkiân dan các cap nhiin 
k' 2021 - 2026. 

Bi thu tinh ui', thành u, nguôi dtrng du cp U 1  trivc tip chi do thrc hin 
cOng tác phông, chOng djch bnh tai  dja phu'cmg, chju trách nhim tnróc B ChInh 
trj, Ban RI thu ye các hot dng phàng, chOng dch bnh trên da bàn, phm vi 
quãn l. 

2. Ban can sir dàng ChInh phi, Quân u' Trung uang, Dàng u' COng an Trung 
uang, Ban can sr dãng B Y tê, ban thu vii các tinh ui', thành u' noi Co &ràrig 

i&i chi dao  tang cuông tuàn tra, giám sat, kiêm soát cht ch dix&ng 'iên gió'i, 
cüa khE cãng biCn; ngàn chn tInh trng nhp cãnh trái phép, nhat là ti các du&ng 
môn, lôi ivio, khu v;ic cüa khâu; xr 1 nghiêm các ti'uàng hcip CO tinh nhp cânh tri 
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phép. Dèng th&i tãn cii&ng cong tác quãn I xuât, nhp cánh t?i  các ci'ra khâu; Co 
biên pháp tuyen truyën và to diéu kin dê cong dan Vit Nam &rçxc nh.p cãnh hcxp 
pháp ye nuâc và thrc hin nghiêin tOc vic cách ly phông, chông dch theo quy djnh. 

3. Thic hin dy dü các biii pháp phOng, chng dch bnh theo htro'ng dn 
cüa B Y té; thc hin righiêm yéu cAu 5K Va thirc hin ch tài x1r pht, xtr 1 trách 
nhim các to chrc, Ca nhán vi pharn cong tác phông, chOrig djch bnh; chi:i dng 
xây dirng các phtrong an chông djch bnh, san sang dáp iing vó'i mci tInh huông 
dch bnh có the xày ra trtn dia bàn, thu&ng xuyên t chñ'c dào tao, tp huân, din 
tp dé ch dng chuãn b cho các tInh huOng xu xáy ra vâ thi1rc hin nghiêm tc 
phuo'ng cháii bOn tçii chô trong cong tác phông, chOng djch bnh, chii trcng vai trô 
chC dng cüa cap us', chInh quyên các dja phixong. Thixông xuyên to chirc kiêm tra, 
giám sat vic thijc hin các bin pháp phông, chOng djch bçnh, dc bit ti các Co 
s y té, các khu each ly, tru'&ng hoc, co sâ san xuãt, chç, siCu th, san bay, ben Xe, 
cac da diem cOng cong  tp trung dOng ngt.thi; trên các phucing tin giao thông cong 
cong; các khu cOng nghip, nhà may, xi nghip; các khu du ljch, khách sn, Ca sà 
h.ru tr( và ti các sr kiin  tp trung dông ngui. H?n  chê to chirc các s1r kiên tap  
trung dông nguâi khOng can thiêt.  

— 4. Chi d?o  kh.n tnroTlg t chirc thirc hin t6t cOng tác tiêrn chüng vc-xin 
phèng Covid-19 bão darn an toàn, diing dOi tllçYng theo tinh than Ngh quyêt so 
21/NQ-CP, ngày 26/02/2021 cüa ChInh phü ye mua và sfr drng vc-xin Covid-19 
và bão dam d baa phü tiêrn chCmg trén da bàn. 

5. Ban Tuyën giáo Trung uong tp trung chi do các Ca quan thông thn, háo 
chi cung c.p thông tin kp thai, chInh xác dê cánh baa nuäi dan không chü quan, 
Ia là trong phOng, chông dich bênh Covid-19; tiêp tiic day rnnh tuyCn truyên yêu 
cäu 5K cüa B Ytê; chci trwng tiêrn chcing vàc-xin phong Covid-19; tO chc vn 
dç'ng, tuyên truyên, cung cap thông tin và phO biCn quy dnh dé ngtthi dan có 
ngthi than a rnrâc rigoài chü dng vn dng ngui than khOng nhp cânh trái 
phép, chü dng khai báo vài ccr quan chrc nang khi phát hin tnràng hcrp nh.p 
cãnh trái phEp. 

6. Ban Dan vn Trung uong, M.t trn To quc Vit Nam và các doàn th tfr 
Trung i.rcmg den dja phtrang, dc bit ti Ca th tiêp t11c phô bién, tuyên truyên nâng 
cao nhn thi.'rc cüa nhãn dan trong vic chi dng thirc hin eác bin pháp phOng, 
chOng dch bnh Covid-19; phát huy vai trô, trách nhin cUa môi ngi.thi dan trong 
cong tác bào v, nãng cao src khoC cãa bàn than và cong dOng. 

Van phOn Trung uong Dàng chi tn, phôi hçp vOi các co quan lien quan 
nàm tInh hInh triên khai thirc hin và báo cáo Ban BI thu v kêt qua thrc hin cong 
diên nay. 

Nol nhân: 

- Nhu trén, 
- Các dtng chi U' viCn, 

Ban Chap hành Trung ucmg, 
- Etru VAn phông Trung txcing Dáng. 
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