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V/v: phông, chng djch Covid- 19 ti 
các cor sâ san xuât, kinh doanh trong 
và ngoài các khu cong nghip, ciim 
cong nghip trên dja bàn. 

Phi M ngày,1tháng >(nám  2021 

Kfnhgi'ri: 
- Sâ Giao thông vn tài; 

Sâ Cong thucmg; 
Ban Quàn 15' các khu cong nghip tinh; 

- Lien doan lao dng thj xà; 
PhôngYtê; 
PhOng Kinh tê; 
Phong Lao dng — Thucmg binh và xa hi; 
Trung tam y tê; 
UBND các xà, phumg. 

Thrc hin Cong van s 85901UBND-\TP ngày 16/7/2021 cüa UBND tinh ye 
vic bào dam an toàn trong san xuât, kinh doanh, phông, chông djch bnh Covid- 19 
trong và ngoài khu cOng nghip, ciim cong nghip. 

Thirc hin Phuorng an s 104/KH-BCD ngày 16/7/2021 cüa Ban chi do phàng, 
chông djch Covid- 19 tinh ye phông, chông djch Covid- 19 tti các cor sâ san xuât, kinh 
doanh trong va ngoài các khu cong nghip, ciim cOng nghip trên dja bàn tinh. 

UBND thj xà có 5' kin nhu sau: 

1. D nghj Sâ Giao thông 4n tài sam trin khai dn các doanh nghip hot 
dng ti các Càng biên trén dja bàn thj xA Phü M to chirc thirc hin phuang an 
phông, chông djch covid — 19 theo ni dung chi do cüa UBND tinh và Phucrng cüa 
Ban chi do phông, chông djch Covid- 19 tinh tti các van bàn nêu trên; dông thai có 
phuang an kiêrn tra tInh hInh triên khai thirc hin tti các doanh nghip dê UBND thj 
xà tham gia phôi hçxp. 

2. D nghj Ban Quán 15' các Khu cOng nghip thành 1p Ban Chi dto phông, 
chông djch Covid- 19 ti các khu cOng nghip. Triên khai den các doanh nghip trong 
các khu cong nghip to chi'rc thirc hin phuong an phông, chông djch covid — 19 theo 
ni dung chi dao  cUa UBND tinh va Phuang cüa Ban chi dto phông, chOng djch 
Covid- 19 tinh ti các van bàn nêu trên; dOng thai có phuorng an kiêm tra tInh hInh 
triên khai thrc hin tti các doanh nghip dê UBND thj xà tham gia phi hçp. 
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3. D nghj S& Cong Thuang thành 1p  Ban Chi d.o phông, chng djch Covid-
19 ti các ciim cong nghip; dông thai triên khai den các doanh nghip trong các ciim 
cong nghip to cht'rc thirc hin phixong an phông, chOng djch covid — 19 theo ni 
dung chi do cüa UBND tinh và Phirnng cüa Ban chi do phông, chông djch Covid-
19 tinh ti các van ban nêu trên; dông thai có phuang an kim tra tInh hInh trin khai 
thirc hin tai  các doanh nghip dê UBND thj xà tham gia phôi hçip. 

4. Giao Phông Y t chü trI phi hqp vOi Phông Kinh th, Phông Lao dng — 
Thuong binh và xâ hi, Trung tam Y tê, Lien doan lao dng thj xâ, UBND các xA, 
phing có Khu cong nghip, ciim cOng nghip, t chirc cOng doàn cüa khu cOng 
nghip, các doanh nghip th%rc hin kim tra diêu kin an i, sinh hot cüa cOng nhân 
i các khu nha nghi, nha tr9. Dông thM nm tInh hInh, tu tix&ng cüa cong nhân d kjp 

thii tuyên truyên cho cOng nhân an tam san xuât, bInh tTnh tnxâc nhtng thông tin bt 
thumg trên các trang mng xà hi không chInh thIrc, kjp thii thông tin cho doanh 
nghip truâc. 

5. Giao Trung tam Y t chü trI phi hçip vài các ngành chüc nãng có lien quan, 
UBND các xä, phithng: 

- T chüc each ly, diu trj tnrng hçip nhim bnh Covid- 19 theo dung phác d 
cña B Y t; khoanh vUng, truy vet các tning hçp Fl tai  các khu dan cu va trong cac 
cci sO san xut, kinh doanh có trirè'ng hçp nhim bnh. T chüc các dim each ly các 
tru&ng hqp Fl (tqi khu dan Cu', trong nhà may, xl nghip), lay mu, xét nghim 
SARS-CoV-2. 

- Nhanh chong each ly ngay khu dan cu, cc sO' san xut, kinh doanh có trithng 
hçip iThim bnh khOng d lay lan ra cong dng, huy dng các 1irc luqng tham gia 
thirc hin các nhim vi d khng ch& phOng chng s1r lay lan; lam tot các bin pháp 
dp djch, tiêu dec, khir trüng. 

- Chü dng quy& djnh thirc hin thit 1p vüng cách ly y t (phong tOa) di vO'i 
doanh nghip, dn vi, dja bàn có ca nhim Covid- 19 và các khu c d cu có lien 
quan can cü trên c sO' kiên chuyen mon cüa ngành Y té. 

- ChU dng pMi hcip vâi các sO', ngành có lien quan d thçrc hin t& cong tác 
phOng, chng, xir l djch bnh xây ra tren dja bàn. Kjp thO'i phân anh nhUng khó 
khãn, de nghj tinh h trq 

6. Giao PhOng Kinh t chü dng phi hçip vO'i SO' COng Thucing, UBND các xâ, 
phuO'ng bào dam nhu c.0 hang hóa, thu yu phrn thiet yeu cho nguO'i dan. Kjp thO'i 
phân ánh nhiing khó khän, d nghj tinh h trçi. 

7. Giao UBND các xa, phuO'ng: 

- Thành 1p các nhóm giám sat phài di ttmg ngO, go timg nhà, rà t1rng di 
tuçmg d phát hin sO'm nht các nguOn lay; dê nghj mçi nguO'i dan khai báo y te và 
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cam kt thirc hin các quy djnh phông, ch6ng djch, t6 chüc giám sat cht ch cac 
trung hçip có nguy co lay bnh cao. 

- Thãnh 1p cac t tuAn tra, kim soát lien ngành thu&ng xuyen kim tra theo 
ranh giài dja bàn, kjp thii ngän chn các trix&ng h9p ra, vào trái phép, vic chap hành 
quy djnh each ly cong dông ti vCing có djch bnh. Xir l nghiêm các tiv&ng1p cô 
tmnh vi phm theo quy djnh cüa pháp lut./. 

No'inhOn: 
- Nhu trén (thrc hin); 
- UBND tinh (thay báo cáo); 
- BCD PC djch Covid-19 tinh; 
- TTr Thi u (thay báo cáo); 
- HDND thj x (thay báo cáo); 
- CT, PCT UBND thj xA; 
- Các cci quan,, phông ban thuc thj xA (p/h); 
- Luu: VT, TH.4,pZ. 
BT 

•,ct CHU TECH 
PHO CH1J TCH 

 

Nguyn Long 
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