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CONG HOA XA HO! CIIiJ NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ty' do - Hnh phiic

UY BAN NHAN DAN
TIM! PHU YEN
S6: U,1.f/UBND-KGVX

Ph Yen, ngày i5 tháng 5 nám 2021

V/v tAng cuâng cong tác phông,
chông djch COVID-19 phiic vi
bâu cir Dai biêu Quoc hi khóa
XV, HDND các cap, nhim k'
2021 -2026
KInh g1ri:

- Các s&, ban, ngành;
- UBND các huyn, thj xà, thành phô;
- Uy ban Mt trn TQVN trnh va h9l, doan the trnh;
- Các Tru?yng Dai h9c, Cao dng trên dja bàn tinh;
- Các co quan Trung ucrng dóng tr011 dja bàn tinh.
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Thrc hien cac Thong bao cua Van phong Chrnh phu: So 101/TB-VPCP ngay
11/5/2021 ye kOt lun cüa Phó Thu tuàng Vu Drc Dam, Trueing Ban Chi dao tai
cuOc h9p Ban chi dao Quoc gia phông, chông djch Covid-19; Thông báo s
102/TB-VPCP ngày 11/5/2021 ye kt 14n cüa Thu tuàng ChInh phü Phm Minh
ChInh tai cuOc h9p trrc tuyOn vó'i các tinh biOn giâi phIa Tây Nam và cuOc h9p
Thu?ing trirc ChInh phü vO phông, chong djch Covid-19; Thông báo 107/TB-VPCP
ngày 14/5/2021 cüa Van phông Chinh phü ye kOt !un cüa Phó Thu tuâng Vu Düc
Dam, Tnrâng Ban Chi do Quoc gia phông, chông djch Covid-19 ti cuOc h9p
Thu?ing trirc Ban chi dao trirc tuyOn vài các tinh, thành phô: Dà Nng, Bàc Ninh,
tang cithng
Bäc Giang; Cong din 668/CD-BYT ngày 16/5/2021 cüa BO Y t
cOng tác phông, chOngdjch bnh truâC và trong thii gian bâu cir Di biOu Quôc
hçn khoa XV va H9i dong nhan dan cac cap nhiçm ky 2021 - 2026; Cong diçn so
03/CD-LDTBXH ngày 14/5/202 1 ciia BO Lao dng-Thucmg binh và Xã hi ye
tang cirng cOng tác quãn 1' lao dOng nuâc ngoài lam vic t?i Vit Nam; Cong van
sO 92-CV/TUngay 07/5/2021 cüa Tinh üy ye tang cung cOng tác dam bào an
ninh trt tir va phong, chong dtch Covid-19 phiic vi bau cu Di bieu Quoc hçi
L
khoa XV va 1191 dong nhan dan cac cap nhiçm ky 2021 - 2026.
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UBND tinh yêu cu các cp, các ngành, Ca quan, don vj, doanh nghip trên
dja bàn tinh tp trung thirc hin quyêt 1it, hiu qua các nhim vi sau:
1. Tuyt d6i không lo là, chü quan, mt cãnh giác nhun không hoang mang,
dao dung, to sçc; thuc hin nghiOm cac yêu cau, quy djnh ye phông, chong djch.
Trong do:
a) Tirng dja phiicxng chü dng pMi hçip vâi ngành Y t rà soát, c.p nh.t, cO
phuong an, kjch bàn phOng, chOng, dôi phó, khäc phçic cxi. the, chü dng, chit chO,
phü hçxp thrc tin và sn sang frng phó hiu qua mi tinh huông theo nguyen tAc 4
tai ch&
b) Tang cuOng kim tra cong tac phOng, chng djch trong pharn vi, dja bàn
quan ly, cap tren kiem tra cap duai, kiein tra di lien vai bieu ducing, danh gla, khen
thithng các din hInh lam tot, phê bInh, xr 1' nghiem vâ cong khai các tru&ng hcip
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vi pham (k cã d6i vâi can b, cong chirc nhà nuóc), không n nang, né tránh vi
day là cong tác lien quan den sue khOe, tInh mng cüa nhân dan, lqi Ich cüa Ca
cOng dông và xà hOi.
c) Tip tiic quán trit tinh thin chi dao cüa Ban BI thu Trung hang Dãng,
nguâi dung dâu cap ñy, chmnh quyn cac cp chju trách nhim cao nht v Cong tác
phông, chong djch trong phm vi, trén dja bàn quãn li'. Be cao trách nhim nguôi
dung dau, phân cong thim vt rô rang, phát huy vai trO 1ãnh dao, chi dao cüa cp
üy Bang, chInh quyên; huy dOng sue manh cuja cã h thông chInh tn, dc bit sr
tham gia cüa nhân dan vâi tinh than mi Co quan, don vj, da phucmg (tir tinh,
huyn, xä den thôn, buôn, tO dan phô) phâi là pháo dài tai ch và mi nguäi dan
phãi là chiên s5' phông, chông djch. Nai náo, dan vj nào dê xãy ra djch bnh trên
din rng, dInh tr các hoat dng kinh tê - xà hQi do nguyen nhân chü quan thI tay
mire dO së bj xem xét, xur 1' nghiem trách nhim ngithi durng dâu theo dung quy
djnh cüa Bang và Nba nuàe.
2. Thirc hin nghiem các bin pháp phông, chng djch, gift vttng an ninh
A
A
chinh tn, trat tir an toan xa-hQl. theo trnh than
than toe, than toe hon rnxa, quyet hçt
han nfta, tIch crc han nfta, hiu qua han nfta, bâo dam thành cong và thành cong
han nfta, dc bit là bào dam thang lçii cuOc bâu cft Di biêu QuOc hOi khóa XV,
bau Cu Bat bieu Hçn cong than dan cac cap
a) Thirc hin nghiêm các bin pháp phông, chng dch tai cac khu virc nguy Ca
cao nhu: Co sâ khám chfta bnh, khu cong nghip t.p trung, Ca sâ san xuât, chci, siêu
thj,... và khai báo y t t?i các dja dim cong cong, các khu virc t.p trung dông nguàri.
b) Các dja phirang tip tiic rà soát, b6 sung phixong án/k hoach bAu cft cho
cft tn dang lam nhiem vi phông chong djch, dang each ly và clang diêu trj bnh;
diing horn phiêu km dung phiic vii bâu eft can phãi thrc hin khur
km ' khi
khuân b mt hOrn phieu tnràc va sau khi két thüc vic bô phiêu; sau khi kêt thüc
bO phiu, hOrn phi&i phâi duçic dê ô vj tn riêng và dánh dâu hoc dan nhàn earth
báo nguy co lay nhim theo quy djnh. Thành vien T6 bâu cft, ngi.rii giám sat bâu
cur, nguiri 4n chuyên horn phiêu, nguiri kiêm phieu phài duçic trang bj, huirng dn
mac va eai bo cac phixong tiçn phong h9 ca than (quan ao, kith deo mat, mu, gang
tay, kh.0 trang, Ung...); thc hin thu gom phuang tin phOng hO cá nhân thai bO
sau khi sir diing nhu chat thai lay nhim. Dôi vii cü tn khi tham gia bO phiêu phái
sir diving but, thuic niêng (thai bO sau 01 lan sur ding).
c) Các dim bu cft dam bâo thông thoáng, gift khoâng cách an toàn gifta các
khu vrc, bó tn mOt khu vrc each ly tam thin dành cho nguii nghi nhim SARSCoV-2; tuyên truyen, huing dn cft tn tuân thu 5K, di vào và ra theo mOt chiêu khi
tham gia b.0 cft; thrc hin bAu cft theo cirn dan cu và theo thin gian; ghi chép thin
gian bâu cft cüa cft tni dê thun lçii trong to chuc quán l và truy vet nêu CO tnr&ng
hqp nghi nhim hoc nhim SARS-CoV-2. KhOng dê cong dan cO các biêu hin
bat thumg ye sue khOe: ho, sOt; có yea to nguy co nghi nhiêm hoc nhim SARSCoV-2 tham gia To bâu cft và hoat dng bâu cft.
d) Sir Y t chi dao, phi hçip vii các dja phuong b tn dU than 1rc y t tham
gia phic vi các diem bâu eft; chuân bj san sang thuôc, 4t ti.x, hóa chat, sinh phâm
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xét nghim và phucing tin h trçl phc vi bu cir. Trin khai 1.y mu xét nghirn
SARS-CoV-2 cho các lirc luqng trirc tiêp phiic vi cong tác bâu cir va các dôi
tung nguy co khac theo chi dao cüa Uy ban bâu cir tinh và UBND tinh.
3. Tang cl.r&ng phông, chng djch bnh Covid-19 tai các khu cong nghip, nba
may, xi nghip
a) Ban Quãn l khu kinh t tinh phi hqp vâi Sâ Lao dng- Thuong binh và
Xà hi triên khai các bin pháp phong chong djch COVID-19 tai các khu cong
nghip, nhà may, xi nghip:
- Thirc hin nghiem ng.t yeu cu 5K di vói cá nhan, thu?mg xuyên kim tra,
dánh giá, c.p nh.t len bàn dO an toàn Covid, nêu không an toàn dmg boat dng dê
chân chinh, an toàn thi tiêp tVc hoat dng;
- Khi dã phát hin truông hçip Fo, kh.n truong, chü dng, tIch circ phi hçp
vo'i co quan chüc näng to chirc each ly, giân cách theo dung chi dao (gian each,
each ly phân l.p tüng phân xu&ng, timg to san xuât; deo khau trang tuyt dlOi; phân
trng cung gi dê cung cap thirc an, dO dung sinh hoat,...), han chê den müc tôi da
vic tiêp xüc trrc tiêp giüa các cá nhân;
- Toàn b can b, nhân viên, nguôi lao dng trong các khu cOng nghip phâi
thc hin khai báo y tê, ljch trInh di lai theo quy djnh;
- Chü doanh nghip, nba may, xi nghip có trách nhim thông báo danh sách
ngtri lao dtng cüa don vj mInh vOi chInh quyên dja phuong noi nguYi lao dng
trü.
b) S Y t, UBND các huyn, thi xâ, thành phô thumg xuyên kim tra vic
chap hành quy djnh phông, chng djch tai các Co quan, don vj, d.c bit các Co s
san xuât, Khu cong nghip trên dja bàn. Yêu câu cong nhan Khu cong nghip thirc
hin khai báo y tê hang ngày.
c) Nguii quân l Khu cong nghip, lânh dlao doanh nghip phài có k hoach
to chüc xét nghim sang 1cc SARS-Cov-2 cho 100% cho lãnh dao, cong nhân cüa
doanh nghip, nhà may. Chju trách nhirn ye thire hinphông, chông djch trong
pham vi quãn l; kip thñ chân chinh, khãc phuc các bat cap, lô hông, vi pham,
nhât là ye vic không deo khâu trang, tii tp dOng ngui. Không cho phép ngu1i
không khai báo y t dn lam vic; xir l' nghiem các truàng hqp vi phm, ké cà xr
l hInh sir và cong khai trên cac phuong tin thông tin dai chiing.
4. Sâ Lao dng-Thuong binh và Xã hi chü trI, phi hçip vâi các ngành chirc
näng và dja phuong tang cu&ig cOng tác quàn l lao dng nuic ngoài lam vic
trén dja bàn tinh theo ni dung Cong din sO 03/CD-LDTBXh ngày 14/5/202 1 cüa
B Lao dng-Thuang binh và Xã hi
a) Rà soát toàn b các Co sO', doanh nghip dang sir d%ing lao dng là nguO'i
nu&c ngoài trên dja bàn tinh. Trên co SG do, tang cuO'ng quân l, giám sat cht chè
mci truO'ng hqp nh.p cãnh, lao dng nuóc ngoài dä dang k và lam vic tai Các co
sO', doanh nghip,... Kiên quyêt khOng dê sot, dê lçt nguôi nhp cânh trái phép lao
dng trong o sO', doanh nghip. Báo cáo két qua rà soát veB Lao dng - Thuong
binh và Xã hi (qua Ciic Vic lam) truóc ngày 25/5/2021 dê tOng hqp, báo cáo Thu
ti,thng ChInh phü.
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b) Kiêm tra, chn chinh vic c.p giy phép lao dng cho lao dung nuàc ngoài,
dam bão dung diêu kiin, trInh tir, tIn tic quy djnh ti Nghj djnh s 152/2020/ND-.
CP ngay 30/12/2020 cua Chmh phu va khoan 1 Dieu 152 B9 luat Lao dçng nam
2019; xir l nghiem cac ci so, doanh nghip tip thin, sir ding lao dng trái phép
Va cac truOng hçip cO tInh vi phm pháp lu3t.
c) Tang cil?Yng kim tra cong tác phOng, ch6ng djch tti các ca sO, doanh
nghip có sr ding lao dng nithc ngoài trén dja bàn, bão dam th%rc hin nghiêm
yen cau 5K và các quy djnh cüa Ca quan y tê. Kiên quyêt dInh chi và xir l' nghiêm
các ca sO, doanh nghip không bão dam an toàn phông, chông djch Covid-19.
5. SO Y t tham mxu IJBND tinh báo cáo Ban chi dao Qu6c gia phông, ch6ng
djch Covid-19 v phixang an cüa tinh, theo phtrong châm 4 ti ch& phát huy tinh
than chü dung, tir chü, tir lirc, tr chju trách nhim; phôi hqp hixOng dan, hoàn thin
phixorng an, kjch bàn cüa tirng dja phixcing, trithc hêt là các dja phuang trQng diem
(do thj, nai tp trung dông dan cu, nai có mt dQ giao liru iOn).
Chñ dng ph6i hqp vOi SO Thông tin -Truyn thông My rnnh han nüa cOng
tac truyen thong ye phong, chong dch Covid-19: thc hiçn nghiem thong diçp 5K
nhât là deo khâu trang, sat khuân tay, giE khoâng cách, khong ti1 t.p dOng nguOi,
khai báo y tê; tuyên truyên ye các bin pháp phOng chong djch dang ducc áp ding
trén dja bàn; kjp thOi cung cap thông tin v tInh hinh djch, thông báo nhüng dja
diem nguy ca de nguOi dan biêt, chi dng khai báo vOi ca quan y tê de duqc sang
bc, xét nghiem kjp thOi; khuyen khIch nhân dan tham gia cüng giám sat, phát hin
ngtthi tr nhtng dja dim nguy ca ye nai cu trà trên dja bàn ma không khai báo ytê
hoc khai báo khOng dng sr that.
6. Các cp, các ngành, cc quan, dan vj và toàn th than dan trên dja bàn tinh
tip tile dê cao cãnh giác, tuyt dôi không k là, chü quan, mat cânh giác, dông thOi
khOng hoang mang, lo sv, mat bIth tTnh truOc các diôn biên mOi cüa djch bnh;
tip tile tinh tao, sang suôt, sang tao, bàn linh, kiên tn và tir giác thirc hin nghiem,
My dà các yêu câu, quy djnh v phong, ch6ng djch theo tinh than mInh vi mi
ngtrOi,vI süc khOe bàn than, vi cong dong, dóng gop vao cong cuOc phong,chông
dch cua co quan, dan v, da phuang va cua ca rnxac mçt each hiçu qua that theo
tinh than chi dao cüa ThU tixOng ChInh phU.
Co quan, don vj, da phucrng trik khai thrc hin/.
No'inhn:
-Nhixtrên;
- BCDQG PC djch COVID-19;
- Van phông Chmnh phi;
-BYtê;
- TT Tinh üy (b/c);
- TT.HDND tinh (b/c);
- Thinh üy, Thj üy, HU, DU thuo TU;
- Cic Ban XD Ding Tinh üy;
- CT, PCT.UBND tinh;
- TV BCD PC dich nCoV tinh;
- CVP, PCVP UBND tinh;
- Bio PY, Dài PTTHPY, ITI I tinh;
- Liru: VT, TH, KGVX(Ty).
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