U BAN NHAN DAN
TINH LONG AN
S& 1603 /UBND-VHXH

CQNG HOA xA HQI CHU NGHTA V[T NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phñc
Long An, ngày 30 tháng 8 nám 2021

V/v áp dpng mt s bin pháp phông,
chng djch Covid-19 trén dja ban tinh
trong tInh hmnh mri

Kinhgi'ri:
- Thu tru&ng các sâ, ban, ngành tinh;
- Chü tjch UBND các huyn, thj xâ,
thãnh phô;
- Báo Long An; Dài Phát thanh và
Truyên hmnh Long An.
Sau 43 ngày thrc hin giàn each xâ hi theo Chi thi. s 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 cüa Thu tu&ng Chinh phü trén phm vi toàn tinh, tInh hInh djch bnh
Covid- 19 trên dja bàn tinh dä dan duvc kiêm soát nhung van con diên biên phirc
t.p, dc bit là tai các dja phuang thuc "vüng dO". Dê kiêm soát tot tInh hInh
djch bnh trong thyi gian tâi, UBND tinh chi dao thrc hin nhi.r sau:
1. Tip ti1c thirc hin các bin pháp giän cách xã hi theo Chi thj s
1 6/CT-TTg ngày 31/3/2020 cüa Thu t1thng ChInh phü trén phm vi toàn tinh,
cii the nhu sau:
1.1. Di vài các huyn Dic HOa, Bn Lrc, Cn Giuc, Châu Thành, Thu
Thra, Can Duâc, Tan Tri và thành phô Tan An: áp ding tir 00 giO' 00 ngày
31/8/2021 dn ht ngày 13/9/2021.
1.2. Dôi vâi thj xã Kin Tung và các huyn Tan Hung, Vinh Hung, Mc
Hóa, Tan Thnh, Thnh Hóa, Dire Hue: áp diing tu 00 giO' 00 ngày 31/8/2021
dn ht ngày 06/9/2021.
2. Các bin pháp phOng, cMng djch trong thài gian áp diing bin pháp giãn
each xã hi: thrc hin theo Chi thj so 273 9/CT-UBND ngày 23/8/202 1, Cong van
si 84871UBND-VHXH ngày 25/8/2021, Cong van so 8394/UBND-VHXH ngày
22/8/2021, Cong van so 8148/UBND-VHXH ngày 05/8/2021, Cong van so
7427/UBND-VHXH ngày 27/7/2021 và Cong van so 7030/UBND-VHXH ngày
18/7/2021 cOa UBND tinh; trong do liru :
2.1. Duy trI các tr?m, chat kim soát phOng, chng djch bnh Covid-19 trên
dja bàn dä duçic thành l.p theo Kê hoach so 27271KH-SCH ngày 19/8/2021 cUa
Sâ Chi huy phOng, chong djch Covid- 19 tinh; kiên quyêt không dê ngu&i dan rOi
khOi noi cu trü theo dung phucmg châm "ai a dâu a do". Các trithng hçip &rçrc
phép hru thông qua các tr.m, chôt gôm:
- Thành viên Ban Chi do phOng, chng djch Covid-19 các cp.
- Thành viên Sâ Chi buy phOng, chng djch Covid-19 cac cp.
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- Lrc krçmg tham gia phông, chông djch (nhan viên y té và hrc hrqng ho
trq yté tham gia chông djch; 1irc luçing cong an, quân sir...).
- Lirc hrqng cung frng thuc, vt tu y t, bâo tn các trang thit bj y t tai các
cosâytê.
- Lirc krcing h trçl, ccru trçi theo diu pMi cüa Tiu ban hu cn và ci:ru trq.
- Luc lixçing dam bão ha t.ng k5' thut (din, nu&c, môi trtthng, djch v11 biiu
chInh, djch vi viên thông, ha tang cong ngh thông tin...).
- Nhan viên kim djch dng v.t; nhân viên giao hang, cung cp thirc ph.m,
hànghóathiêtyêu.
- Nhân viên lam thim vi h trçl hoat dng ngoi giao, nhãn viên báo chI.
- Ngu&i dan di thu hoach nông san; di tiêm vc-xin; di xét nghim sang 19c
cong dông; di khám, chta bnh dlnh ks'.
Các truông hçp trén khi liru thông trên dumg phái xu.t trInh the ngãnh
hoc giây xác nhn cUa ca quan nhà nuâc có thâm quyên.
Di vi nhi)ng phrnmg tin luu thông d thirc hin nhim vit chuyên mOn
(niur y tê, cong an, quân s1r, ngân hang...) và dâ duc cap giây nh9.n din phuang
tin luông xanh thI diiçic m tiên urn thông qua các tram, chôt theo quy djnh (khong
yêu câu phuang tin phâi dimg dé kiêm tra).
2.2. Tt ca cac ca quan, dan vj, doanh nghip cüa tinh, cUa Trung ucmg
dóng trên dja bàn tiêp tiic to chirc lam vic trirc tuyên tai nhà; riêng thu tru&ng ca
quan, don vj, lirc krcing tham gia phOng, chông djch, hrc luvng giãi quyêt các cong
vic khan cap thI lam vic tr1rc tiêp tai co quan, dan vj, trfr m3I so ngành itc thà
(nhw cong an, quân sir, y tê...).
Giao trách nhim cho Thu tnr&ng các cci quan, dan vj, doanh nghip cUa
tinh, cüa Trung uang dóng trên dja bàn tInh Long An triên khai phân cong cii the.
DOi vth so can b, cong chIrc, viên chirc, nguOi lao dng ducic phân cong lam vic
tIctiêp tai Co quan, dan vj, tüy theo diêu kin thc tê cüa trng ngành, dja phixang
dê to chrc lam vic theo phuang châm3 tai chô hoc bô trI phuong tin &ra, don
hang ngày, han chê tôi da vic di chuyôn bang phisang tin cá nhân.
2.3. Tnin khai phong tOa trit dé các dja bàn cap xâ có nguy ca rat cao.
3. Trong thyi gian thrc hin giãn cách xâ hi, TJBND các huyn, thj x,
thành phô, các si, ngành lien quan tang ct.rng phôi hcip chat chê, dông bO, kjp
thai dê thc hin tot Cong tác chäm soc y té, chäm lo an sinh xä hi, dam báo
cung üng hang hóa, luong thrc th%rc phâm thiêt yêu cho ngithi dan vâi tinh than
không dê ngithi dan nào thiêu an, thiêu mtc.
Can cü diên biên, tInh hInh djch bnh và k& qua dánh giá mtrc d nguy ca
và khâ näng kiêm soát djch bnh theo quy djnh, hi.rng dn cüa B Y t tai Quy&
djnh so 2686/QD-BYT ngày 31/5/2021 và Quyt dinh s 3989/QD-BYT ngày
18/8/2021, UBND các huyn, thj xà, thành phO chü dng báo cáo, d xut UBND
tinh vic ap ding bin pháp phOng, chông djch ti.rang üng sau khi kt thüc thii
gian thirc hin giãn cách xã hi neu tai miic 1.1 và 1.2 cüa Van bàn nay.
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4. Giao Sà Giao thông vn tái xem xét, cp giy chirng nhn phucmg tin
luông xanh theo quy djnh, kê cã cac xc diêu tiên cüa các ngân hang.
5. Giao Sà Cong Thuang, UBND các huyn, thj xa, thânh ph6 chU dng
xem xét, cap giây xác nhn dôi v&i các tnthng hçip &m vj, nhân viên giao hang,
cung cap lucmg thrc thirc phâm, hang hóa thiêt yeu theo thãm quyên quãn 1'.
6. Thu trurng các s&,ban, ngành tinh can cu chüc nàng, nhim vi1, quyn
h?n dixçvc giao chü dng phôi hçrp vi UBND các huyn, thj xã, thành phô triên
khai thrc hin tirng neii dung, nhim v11, bin pháp phông, chông djch duçvc quy
djnh tai miic 1, 2, 3 cüa Van bàn nay, dam báo nghiem tüc, kjp th?ii, hiu qua.
7. Sä Thông tin và Truyn thông, Báo Long An, Dài Phát thanh vàTruyn
hInh Long An day m?nh thông tin, tuyên truyén dé tat ca ngtthi dan, các cap chInh
quyên trên dja bàn tinh tuân thü, thrc hin nghiêm các quy djnh nêu trên theo chi
dao cüa UBND tinh.
8. D nghj Uy ban Mt trn T qu6c và các Doàn th tinh tip tic lânh do,
chi do trong h thông day m?nh vic vn ctng doàn viên, hi viên và nhãn dan tir
giác thirc hin Co hiu qua cong tác phông, chông djch dixcic quy djnh ti Van bàn
nay và các van ban khác có lien quan cüa chInh quyên dja phucng các cap.
Theo ni dung trên, yêu cu Thu trtthng các sâ, ban, ngành tinh, Chü tjch
UBND các huyn, thj xa, thành phô và Thu tru&ng các cci quan, dan vi, to chi'rc,
cá nhân có lien quan nghiêm tue triên khai thirc hin./.
Noi nhtmn:
- Nhtr trén;
- TT. TU, iT. HDND tinh;
- BCD PC djch Covid-19 tinh;
- Các Tiéu ban PC djch Covid-19 tinh;
- CT, các PCT. UBND tinh;
- CYP, các PCVP;
- Báo Long An; Dài PT&TH Long An;
- Các Phông, Ban, TT thuc VP. UBND tinh;
-Li.ru:VT, S.
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