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UY BAN NHAN DAN
TINH LONG AN

S6: M3/CT-UBND

CQNG HOA xA HQI CHIJ NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tn do - Hinh phüc

Long An, ngày c3 tháng 8 nám 2021

CH THI
V vic tang ciring giãn cách xã hi
và các bin pháp phông, ching d!ch COVID-19
trên dja bàn tinh Long An

Thirc hin Cong din s 1099/CD-TTg ngày 22/8/202 1 cüa Thu tuàng
ChInh phU ye vic tang ci.r&ng giân cách xa hi và các bin pháp phông, chng
djch COVID-19,

Nhm dam bão mic tiéu kim soát duçic tInh hmnh djch bnh Covid-19 trên
dja bàn tinh tnric ngày 01/9/2021 theo Nghj quyt s 86/NQ-CP ngày 06/8/2021
cüa ChInh phü, Chü tjch UBND tinh yêu cu Thu tnr&ng các So, Ban, ngânh, Chü
tjch UBND các huyn, thj xâ, thành ph và các doanh nghip trén dja bàn tinh t
chüc thrc hin trit d& nghiêm ng.t, quyt 1it, hiu qua tang cung gifin cách xã
hi và các bin pháp phông, chng djch Covid-19, nhu sau:
1.Thirc hin "xây dirng m& phuing, xa, thj tr.n; m& cci quan, nhà may, xi
nghip là mt pháo dài phông ch6ng djch", ngu&i dan là "chin s5" trong phàng
chng djch d kêu gci, vn dng, giãi thIch, thuyt phiic, huOng din, yêu cu
ngu&i dan không ra khôi nhà, "ai 0 dâu 0 do", each ly ngu0i vOi ngtr&i, nhà vth
nha, xa, phtr0ng, thj trn vOi xà, phix&ng, thj trn; trong do Iy ngi.r0i dan là trung
tam ph%Ic vti, là chü th trong phOng, chng djch. Sr tham gia, chap hành, tuân
thu quy djnh cüa ngu&i dan dóng vai trO quy& djnh thành cong trong phOng, chng
djch. Day là trách nhim, là nghia vii và quyn lcii cüa mi nguôi dan d bâo v
src khOe cho chinh mInh, gia dInh mlnh và eng dng.
2. Huy dng s1r vào cuc quyt lit, dng b cüa cá h thng chInh tn tr
tinh dn co sO, nht là 0 co sO; phát huy vai trO cüa Mt trn T quc Vit Nam,
Hi Cm chin binh, Hi Lien hip Phii nU, Hi Nông dan, Doàn Thanh niên Cong
san H ChI Minh, Lien doàn Lao dng các cap, các doãn th xA hi, th chüc ton
giáo và các t chirc khác trong vic vn dng, huOng dan, giãi thIch, thuyt phiic
và yêu cu ngithi dan chap hành nghiêm vic tang cu?ng giãn cách xã hi và các
bin pháp phong, ch6ng djch.
3. UBND các huyn, thj xâ, thành ph ra quyt djnh v vic th%rc hin giãn
each xA hi trit d, nghiêm ngt, tang cuOng và nãng cao các bin pháp phOng
ching djch COVID-19 trên dja bàn trng phuOng, x, thj trãn.
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4. Tang ctr&ng kim soát các nhóm di Lacing dirçic phép luu thông trong
thôi gian thrc hin giàn cách xà hi theo Cong van s 8394(UBND-VHXH ngày
22/8/202 1 cüa TJBND tinh và K hoach s 27271KH-SCH ngày 19/8/202 1 cüa S&
Chi huy phOng, chng djch Covid-19 tinh.
5. Thrc hin t& cong tác chäm lo an sinh xâ hi, tiêp tiic rà soát các di
tlrçlng con thiu d thrc hin cong tác ciru trq; tip tiic xem xét, d xut vic thirc
hin các bin pháp h trçi chü nha tr9 (min, giàm tin din ntr&c); ngoài các cija
phucmg thuc "vüng dO" trang bj tüi an sinh cho các dja bàn cp xã thuc vüng
dO, các dja phuxmg cOn 1i vn thirc hin rà soát, trang bj khi cn thit, dam báo
nguyen tc không bO sot nh&ng tru&ng hqp khO khän; ding thai, chuAn bj các suit
an dinh duorng cung cp cho các truOng hçip FO có hoàn cãnh khó khän. Giao S&
Lao dng - Thuung binh và Xâ hi phi hcip vth Uy ban Mt trn To quc Vit
Nam tinh, Sâ Cong Thixong và các Ca quan, dcm vi lien quan th chüc thrc hin.
6. Tang ci.thng các bin pháp d kim soát, khng ch djch bnh, htn ch
tôi cia tCr vong:
- Dy nhanh tin d, thin tc xét nghim din rng toãn tinh trong thai gian
giãn cách xâ hi d phát hin sOm nh.t các tru&ng hçip FO kjp thyi ngän chn lay
Ian djch bnh.
- Huy dng tht ca hrc h.rqng h trçl dam bào vim xét nghim sang 19c din
rng trong cong dng vim dy nhanh tin di tiêm vc-xin, t chüc các hInh thirc
tiêm phü hqp vOi các khu phong tOa, chung cix vOi thai gian linh hoat. Các di
tiêm chüng phái duiçic trang bj dy dü trang thit bj, qu.n áo bão h. Giao SO Y t
phi hçip vOi UBND các huyn, thj xã, thành ph trin khai thirc hin.
Giao SO Ni v11 buy dng, b trI nhân lirc, lien h, tranh thu sr üng h tir
các Bô ngành Trung uang và cac tinh, thành ban d h trq thrc hin hoàn thành
k hoach xét nghim sang 1Qc cong dtng va k hoach tiêm väc-xin cüa tinh.
- Tip tic rà soát, cüng c các tng diu frj (mô hInh 3 tng theo huOng dn
cüa Bô Y t) mOt cách linh hoat, phü hqp vOi tInh hInh, diu kiin cUa tCrng cija
phirang; trong do däc biêt hru vic bão dam nhân lirc, thuc, ô-xy y t& trang thiEt bj
theo quy djnh c1 báo dam s giuOng diu trj thirc cht, hiu qua. Giao SO Y t phi
hçip vOi IJBND các huyn, thj xã, thành phé trin khai thirc hin.
- Các dja phirnng thuc vOng 46 phi hçp von son Y t dam bão thu cu
chain soc y t tai ch cho ngu&i dan theo mô hInh Tram Y t liru dng (chrcrc trang
bj các ti1i thuc, bInh oxy, may do SpO2, dung ci xét nghim nhanh...
7. Dam báo cung frng hang hOa, krang th%rc thirc phm thit yu cho ngirOi
dan trong thai gian thirc hin giân cách vOi tinh thn không d ngixOi dan nào thiu
an, thiEu mac.
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S& Cong Thixang trên co so h thing phãn ph& sn có cüa tinh phôi hcip
vOi T cong tác dc bi@ phIa Nam cüa B Cong Thucing trong vic diêu phi dam
bão cung cp dy dü hang hóa, nht là các mt hang thi& yu cho tinh; dng thii
phi hçip vOi SO Nông nghip và Phát trin Nông thôn, SO Giao thông vn tai, UBND
các huyn, thj xã, thành ph tip ti1c rà soát, hoàn chinh, frin khai phucing an bâo dam
cung 1mg hrang thc, thirc phm, nhu yu phm thiu yu phiic vi nguOi dan.
8. Tang cx&ng kim tra, giám sat các doanh nghip, chi duçic tip tic hoat
dng nu dam bàn các yêu cu; hoàn chinh và thirc hin K hoach phvc hi hoat
dng san xut cüa các doanh nghip trên dja bàn tinh.
Giao SO Kê hoch và Du tu ph6i hqp vOi Ban Quàn 1 Khu kinh t, SO
Cong Thi.rang, UBND các huyn, thj xã, thành ph và các ca quan, dan vj lien
quan thirc hin.
9. Dy manh cong tác truyn thông, dam bâo thng nh.t, kjp thOi, chInh
xác; huOng dn, dng viên ngtrOi dan d dan bi&, dan hiu, dan tin tuOng, chia sé
và t1r giác thc hin tang cuOng giãn cách xã hi và các bin pháp phàng, ch6ng
djch. Kiên quy& du tranh, phán bác, xlr 1 kjp thii các thông tin sai trái, xu dôc.
Giao SO Thông tin và Truyên thông phi hcrp Ban Tuyên giáo Tinh üy tham muu
thrc hiên.
ChU tjch UBND tinh yêu cAu ThU truOng các SO, Ban1ngãnh, ChU tjch
UBND các huyn, thj xã, thành ph và các doanh nghip trên dja bàn tinh kh.n
truclng t chlrc thirc hin các ni dung cUa Chi thi nêu trên; chju trách nhim trtrOc
ChU tjch UBND tinh nu d xây ra các tnthng hçip không chAp hành nghiêm quy
djnh trén dja bàn, linh virc dtrçic phân cOng ph trách; kjp thOi báo cáo các khó
khän, vthng mc.I.
Nuinhcin:
- ThU tuâng Chinh phU (báo cáo);
- Ban Chi do Qu6c gia (báo cáo);
- B Y tê (báo cáo);
- TT. TU, IT. I-IDND tinh (báo cáo);
- TT. UBMTTQVN và các Doàn the tinh;
- CT, các PCT. UBND tinh;
- BCD PC djch Covid-19 tinh;
- Các Tiu ban PC djch Covid-19 tinh;
- VAn phông Tinh Uy;
- Các s, ban, ngành tinh;
- UBND các huyn, thj xA, thành phô;
- Báo Long An; Dài PT&TH Long An;
- Các doanh nghip trén da bàn tinh;
- VPUB: CVP, các PCVP; các phông,
ban, trung tam trrc thuc;
- Luu: VT, MT.
Chi thTang cuong PC dich

Nguyn Van Ut

