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Skf- CV/QU 
V tie'p tc nâng cao hiu qua cong tácphdng, 
chóng djch Covid-]9 trén dia bàn Qu2n theo 

Chi thj so 06-CT/TU cOa Ban ThtrOiig vu Thành uj) 

BANG CONG SAN VIT NAM 

Ha Dông, ngày 02 tháng 9 nám 2021 

KInh gt'i: - Hi dIng nhân dan Qun, 
- U ban nhân dan Qun, 
- MTTQ và các to chfrc chInh trl  - xä hi Qun, 
- Các Ban Pang, Van phông Qun üy, 
- Các to chfrc co s dãng trçrc thuc. 

Thirc hin Chi thj so 06-CT/TU ngày 01/9/2021 cüa Ban Thithng vii Thành 
üy Ha Ni v "tiêo 4ic náng cao hiçu qua cong tác phOng, chO'ng dfch Govid-19 trên 

a bàn Thành phO"; dng thñ nhm phát buy cao nht vai trô, trách nhim cüa 
toàn h thng chInh trj, can b, dáng viên và Nhân dan, nhât là ngui drng du cp 
us', chInh quyn các cp tr Qun dn ca s trong cong tác phông, chng dich 
Covid-19, dc bit là dip  nghi Lê Quôc khánh 2/9, Ban Thung vi Qun üy yêu 
cu các cp, các ngành, do'n vj, dja pinwng trong Qun tp trung thrc hin nghiêm 
môt so nhiêm vu sau: 

1. Khn trucing t chüc ph bin, tuyên truyn, quán trit các ni dung Chi th 
s 06-CT/TU ngày 0 1/9/2021 cüa Ban Thumg v11 Thành ui v "tié tyc náng cao 
hiu qua cOng tácphOng, chOng djch Govid-19 trén dja bàn ThànhphO" (Sao lçic güi 
kern) dn thng chi b, can b, dâng viên d trin khai thirc hin kjp thai, hiu qua. 

Ban Tuyên giáo Qu.n u chü trI phôi hçip vth UBND Qun, các cp ur cci si 
d tuyên truyên, quán trit Chi thj sO 06-CT/TU cüa Ban Ththng vy. Thành u' 
bang nhiêu hInh thüc phü hp, hiu qua, gãn vâi các ni dung chi dao,  huàng dn 
cüa Trung ixo'ng, Thành phô và Qun ye cOng tác phông, chng dch Covid- 19 trên 
dja bàn Qun. 

2. Tp trung thirc hin quyt 1it hon, Co hiu qua thc chat các bin pháp 
phOng, chông djch Covid-19 trên dja bàn Qutn theo Chi thj sO 06-CT/TU, gàn vO'i 
các van bn chi dao  cüa Trung uong, Thành phô, Qun nhât là Cong din s 
1 102/CD-TTg, so 1 102/CD-TTg cüa Thu tuOng ChInh phü, Chi thj sO 05-CT/TU, 
Cong van so 190-CV/TU cüa Ban ThuOng v Thành u, Thông báo so 477-IB/TU 
cüa Thu&ng trtrc Thãnhüy, Cong din so 19/CD-UBNID cüa Chü tjch UBNID Thành 
phô, Kê hoch sO 51-KHIQU, Thông báo so 448-TB/QU ngày 25/8/2021 cüa Ban 
Thithng vt1 Qun u; dc bit km mt so ni dung sau: 

(1) UjY ban nhân dan Quân: 

- Chü trI phOi hcrp vOi Ban To chiirc Qun u khn truong tham muu gi1p Ban 
Thumg vi Qun u vic kin toàn Ban Chi dao  phông, chng djch cüa Qun theo 
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mô hInh BI thu Qun u là Truô'ng ban chi do, Chü tjch UBNID Qun là chi huy 
tru&ng s chi huy Qun; dông thi xay drng Quy chê hoat dng và phân cong 
thành viên Ban Chi dao  Qun dam bâo kjp thyi, hiu qua, dung quy djnh; hoàn 
thành truOc ngày 04/9/2021. 

- Barn sat chi dao  cüa UBND Thành phô và phuang an phông, chng djch 
ducic phê duyt dôi vOi khu virc nguy cc rat cao, nguy ca cao, khu vrc "vüng dO", 
"vüng da cam" (sau dqt giãn each thu ba) d xây dimg k hoach, phuung an chi tit 
ci th ti da phucing và t chüc thirc hin kjp thOi, có hiu qua, nh.t là ti các khu 
dông dan cu, nhiu ngö ngách, dja bàn phirc tap, trung tarn thuo'ng mai,  chci dan 
sinh,..., không dê bj dng bt ng; tp trung t chüc cách ly, phong toà trit d 
"yang do" bão darn chit chë tü ngoài vào trong, tr trong ra ngoài, dting nguyen tc 
cách ly, ngãn ngra lay nhim chéo. 

- Chi do Cong an Qun và UBND các phithng tang cung kim tra, kim soát 
ti h thng các ch&, kim tra h.ru dng trên các tuyn du0ng, gn vâi kim tra các co 
quan, doanh nghip trên dja bàn Qun; cn thit áp ding cao hon mt müc thirc hin 
gian cách trong djp nghi L Quc khánh 2/9; sit chat kirn tra ngui và phucmg tin, 
không d 19t ngui tr các ng có djch vào Qun ma không dugc kirn tra djch t; xu 
l nghiêm theo quy djnh pháp luat  các truOng hçip c tInh vi phm. 

- Dy manh  xét nghim din rng, nhrn bóc tách trit d các ca FO, truy v& 
Fl d chuyn cách ly tp trung theo chi do cña UBND Thành phô, huóng dan cüa 
S Y tê. To chüc tiêrn chüng Väc xin phông Covid-19 trên dja bàn dàmbào dung 
di tucmg, cOng khai, an toàn, dung kê hoch cña UBND Qun, không dê xây ra vi 
phm trong qua trinh tO chüc tiêrn. 

- Tip ti1c quan tarn dy nhanh vic trin khai h trg các di tirçing khó khan do 
dch bnh Covid- 19 theo quy djnh cüa Trung uo'ng, Thành phO, dê "không có ai trên 
dja bàn Qun khó khán do djch bnh Covid-19 ma không duçic h trçY". Chü dng lam 
t& cOng tác dam báo an ninh trt tr trên dja bàn, tuyt dôi khOng dê bj dng, bat ng 
trong mi tinh huông. 

(2) Thing uj cácphwô'ng: 

- Dy mnh cOng tac tuyên truyên v cOng tác phOng, chng djch; dc bit là 
quán trit sâu sc quan dim "phumg là pháo dài", ngithi dan là "chiên s", là 
trung tam phiic vi, là chü th phông, chng dch "chiên thàng djch bnh là chiên 
thng cüa nhân dan" d phát huy cao nht vai trô, trách nhirn cüa mi can b, 
dàng viên và Nhân dan trong phiRing, bng hành dng, vic lam thiêt thic, ci the 
tham gia ngàn chtn, dy lüi djch bnh. 

- Khn trucrng kin toàn Ban Chi do phông, cMng dch cUa phu6ng theo mO 
hInh BI thu Dâng u là Tru&ng ban chi do, Chü tjch UBND phumg là chi huy 
tnthng s chi huy phung; dng thai xay dirng Quy ch hot dng va phân cOng 
thành viên Ban Chi do phung, dam bão kjp thai, hiu qua, dung quy djnh; hoàn 
thành triric ngày 04/9/2021. 
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- Chi dao  thirc hin quyt lit, trit d& có hiu qua thirc cht vic giãn each 
xa hôi trên da bàn theo chi dao  cüa Trung uo'ng, Thành phô và Qun, d.c bit là 
kim soát chat han trong dip  nghi L Quc khánh 2/9, han  chê ngui dan ra 
duô'ng; siêt chat quàn l, kim tra, giám sat tü các ngô, phô trong các to dan phô 
thông qua các ch& tr quãn " vng xanh" và thrc hin mô hInh "Gia dInh an toàn 
Covid-19", k cam kt cüa tüng h gia dInh thirc hin "ai a dâu, do". 

(3) Uj ban Mt trmn T quc Qun phi hçp vâi UBND Qun, chi dao, 
diu phi các t chüc chInE trj - xã hi, th chirc thành viên và vn dng các t 
chirc, Ca nhân trin khai các boat dng an sinh xã hi theo chü truang cüa Thành 
ph, Qun dam bâo kjp thai, hiu qua, an toàn, dung dôi tung. 

(4) Các Doàn kitm Ira cüa Ban ThuOng v Qun u (theo Quyt djnh s 679-

QD/QU ngày 26/7/2021), UBND Qun, Ban Chi dao  Qun thng cuang mt d kiêm tra 
dt xut, kim tra cong vi v cOng tác phông, chng djch tai da phuang, don vj; kjp 
thai biu duo'ng, khen thu&ng nhrng noi lam duçc và phê bInh, xir l nghiêm noi 
lci là, lam không t&. 

3. Các Ban Dàng và Van phông Qun u' cAn ci'r chirc nAng, nhim vii duge 
giao nm ch.c tinh hInh, kim tra, don dc kjp thii tham mu'u Ban Thumg vi 
QuQtn u lãnh dao,  chi  dao,  giâi quyt nhüng khó khAn, viióng mc trong qua trinh 
thirc hin cOng tác phông, chng djch Covid- 19. 

Ban Thuang vçi Qun üy d nghj các dng chI chi dao,  th chiirc thçrc hin / ..i 

Nai nhân: T/M BAN THU (NG VU 
0SAfifr  THU 
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Nguyen Thanh Xuân 

- Van phông Thành (d b/c), 
- Die Lê Hông San -UVTV Thành us', 

PhO CTUBNDTP (dê b/c), 
- TT QU, HDND, UBND Qu.n, 
- Nhu kInh gfri, 
- Các dic Qun u viên, 
- Các phOng, ban, dun vj Qun, 
- Li.ru: VPQU.i. 



THANH UY HA NQ.• 4NG CONG SAN VI1T NAM 

S 06 - CT/TU Ha Nöi, ngày 01 tháng 9 nárn 2021 

CHI TH]I 
CÜA BAN TBIJ'CNQ VT THAN}i TJY 

v tip ttc nng cao hiu qua cong tác phông, chng dch Covid-19 
trên dja bàn Thành ph 

Sau 40 ngày thirc hin 03 dt giãn each xà hi trên phm vi toân Thành ph6, 
cong tác phông, chng dch Covid-19 cfia Thânh ph d dt duo'c môt s kt qua 
bu6c du. Vai trô, trách nhim ciia h thng chInh trj, can b, dâng viên trng buóc 
duac nâng len; 1iic lugng tuyên dâu tip tc phát huy t& vai trô nông c&, xung kIch; 
dông dâo Nhân dan, doanh nghip không chi tir giác chp hânh yêu c.0 gin each 
xã hi ma con tr nguyen tham gia t1r quàn, dóng gop cOng sirc, h tro kinh phi, phát 
huy t& vai trO cia Nlhân dan vIa là trung tam, vera là chà th trong cong tác phOng, 
chng djch. Vói sr n lc, c gng do, Thânh phô tiêp ti1c kim soát duac tmnh hinh 
dich berth, duc lãnh do Dàng, Nba nuâc ghi nkin, dánh giã cao, Nhân d tin 
tu&ng, dng tInE vOi các giâi pháp cüa Trung uong, Thanh phd. 

Tuy nhien, tInh hinh diên bin cüa djch bnh ngây câng phirc tap, viêc kim 
soát djch brth i mt s da phuong chua vthig chc, nEat là & khu v1rc m.t d dan 
eli cao, chit hp vi nEiu phô nhO, ngO nhO hay nhiêu nhà ch'ung cu c, các cha dan 
sinh, các khu vrc dA duçic phong tôa; có nai con biêu hin loi lông trong t chiic 
thrc hin giãn each xã hi, cOn có hitn tugng "ch.t ngoài, lông trong". Vn cOn phát 
sinE djch mO'i trong cong dOng; các ca ducrng tinh vOi SARS-CoV-2 mOi dwyc phát 
hin t?i  các khu chçi dan sinE, siêu thi không rO nguôn lay; lái xc "lung xanh", lái 
xe giao hang (shipper) dã có FO.. Vic di bin dng dan cu, nguOi tr vng djch v 
Thânh phi vn diên biên phic tap, nEat là qua duOng mOn, lôi m, throng thfiy, 
thrOng st...; nguO'i dan ra thrOng van cOn dông. 

TInE hInh dch bnh a mt so da phuo'ng ti-en cà nuó'c rt phirc tap, Thu dO Ha 
Ni van là khu virc cO nguy co cao lay lan djch bnh, dOi hôi ca h thông chInh ti-i, 
1rc hrcxng vu trang và nhân dn Thu dO tip tic gi vng chI, quy&t tarn, ldên quyt, 
kiên tn thirc hin gian cách xà hi thirc chat, hiu qua hon d6 nhanh chóng ngn 
chn, dy Eu, kim soát dch bnh, bào v sue khôe, tInh mng cua Nhthi dan là trên 
hit, trtr&c ht. Quan triêt thrc hin LOi kêu gçi Va chi do cua dOng chI Tng BI thu 
Nguyen Phii Trong, chi do cüa B ChInh trj, Ban Bi thir, ChO tjch rnrc, ChInE phü, 
ThO tuOng Chinh phO, Ban Chi do Trung uang phOng, chng djch Covid-19; Ban 
ThuOng vui Thành Oy yêu câu Ban Chi do, S& Chi huy phOng, chng djch Thành 
phO, các da phuong, don vj., các 11rc luqng churc nang và các cap, các ngành, MTTQ, 
các doàn th tr Thành ph den co s&, nht là nguOi dimg dâu cap Oy, chInE quyn, 
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Ca quan, dan v các cp tip t1ic thrc hinnghiêrn Chi thj 05-CT/TIJ, ngày 30/7/2021 
cüa Ban Thithng vi Thành iiy và tp trung lành do, chi do, to chi.'rc thrc hin trit 
d, nghiêm ngt, quyt 1it, hiêu qua vic tang cuèng giãn each xà hQi và các bin 
pháp phàng, chng dlch  Covid-19; dc bit hru mt sO ni dung sau: 

1. Phát huy cao nh.t vai trô, trách nhirn c1ia toàn h thng chInh tn, can b, 
dãng viên và Nhân dan, nht là eá the hóa trách nhim cüa nguô'i ding du cap y, 
chinh quyn các cp, trong cOng tác phông, chng dch bnh Covid-19, dc bit là 
trong dp nghi L Quc khánh 2/9. Các qun, huyn, thj üy tiêp tc coi hiu qua 
phông, chông dch lam thithc do nng lirc, uy tin Ca nhân can b; nàng lirc, sirc chiên 
du cüa t chüc dàng, can b, dâng vien, nht là nguài di.mg du. Tuyên truyên, quán 
tniêt eác cp üy, t chi.'rc dáng v vi trI, vai trà ci:ia chi b, ht nhân chinh trj ca sO 
vai trà, trách nhim cüa can b, dàng viên thirc hin nghiêm chi do ca Thuèng 
true Thành iy tai  COng van s 190-CV/TU, ngày 30/8/2021 ye tang cung phân 
cong can b, dâng viên tharn gia phàng, chông djch Covid-19 trong tinh hirth mó'i; 
dng thi, huy dng di ng cong chirc, viên chirc, sinh viên, ngi.rôi lao dng tir do 
trên da bàn cüng tham gia phông, chéng djch. 

Ly si.r guong mu, tn tiy  cüa can b, dàng viên d Ian tOa, coi t Covid-19 
ctng dng lm nông cOt, chçn nhthig nguôi có uy tIn trong cing dông lam trung tm 

quy tii và phát huy vai trô cüa Nhân dan tham gia chOng dch t.i các chOt kiêm 
soát da bàn dan Cu; thirc hin t& quan dim 1yxa, phu?rng là "pháo dài", nguOi 
dan là "chin s", là trung t.m phic vii, là chü the phOng, chOng dich Va xC djnh 
"chin thing djch bnh là chin th.ng cfia Nhân dan". 

2. Thirc hin quy& 1it, triêt d& nghiêm tic, có hiu qua thrc cht vic gian 
cách x hi theo chi do cüa Trung uang, Thành phO, d.c bit là kiêm soát chat  han, 
cn thiát áp ding cao han mt mirc vic thirc hin giãn cách trong djp nghi L Quc 
khánh 2/9. Ta.ng cuèg kiêm tra, kiêm soát ti h thông các chOt ra vào Thành pM, 
các cMt cia qun, huyn, thj xã và ti ca s&, du&ng môn, lOi m&, duOng thfiy, ththng 
st; si& chat  kim Ira nguôi Va phuang tin, không d lçt nguôi tr các v1ng có djch 
vào Thành M ma không duçic kim Ira djch t xir l nghiêm theo quy dnh pháp 
lut cac trithng hçp c tinh vi phm. 

Co các giài pháp quyt 1it hn cM ngri dan na du&ng, nht là.khu virc phong 
tOa, nai có nguy ca cao, chn chinh và xü l tnit d tInh trng "chit ngoài, lông 
trong"; hoc tip,  nhân rng cc mô hlnh dang duqc to chic t1iirc hin hiu qua ti cac 
dja phuong; trpng tam là si& chat  quàn l, kim tra, giám sat t'r các ngO, pM, kim 
tra lu'u dông trên các tuyên dung gân vol kiem tra các ca quan, doanh nghip dóng 
trn da bàn, x1r l2  nghim nu phát hiên sai pham v phOng, chng djch Covid-19, 
vic cp vâ s11 diing giãy di duàng... 

To chi.rc tniàn khai mô hmn]a "Gia dInh an toàn Covid-19", keu gçi, van dong, 
giài thIch, thuyt phiic, huOng dii, yêu cu tirng h gia dmnh k cam kt trong nhà, 
khOng ra khOi nba khi khOng thixc si,r cn thiit, "ai dâu, & dO". Huy dông sr tham 
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gia, chap hành, tuãn thi.i quy djnh c'ia tmg ngi.iôi dan dóng vai trô quyt dlnh  thành 
cong trong phông, chông dch. 

3. Xây drng phuang an phông, chng djch sau dctt giãn cách thi 3 trên da 
bàn Thãnh ph theo phuang châm siêt ch.t han, áp dung mt s bin pháp cao han 
ctOi v6i nhüng khu virc nguy ccx rat caD, nguy ccx cao, khu vrc "vng dO", "ving da 
cam". DOi vói khu \rçrc "viing xanh", giao dng chi BI thu cp iy và Chii tjch UBND 
các qun, huyn, thj xã phê duyt tüng phi.rang an d t chc san xut, lcinh doanh, 
h trg san xut hang hOa cho khu virc "v1ng dO", "viing da cam", bào dam khoa hoc, 
chat ch, phát huy hiu qua cong tác phOng, chông dch. 

Trén ccx sx phuang an ducxc phê duyt, các cp, các ngành tir Thành ph dn 
qun, huyn, th x phãi xây dmg ngay k hoach, phuang an chi tit, ci th ti da 
phuong, nht là ti các khu dông dan cu, nhiu ngO ngách, da bàn phirc t.p, các 
trung tam thuang miTsiêu thj, chcx dan sinh,... d có kjch bàn phuang an phOng, 
chng djch chO dng, không d lOng tang, bj dng; dng thai có phuang an tèi chirc 
san xut, hru thông hang hóa, an sinh xã hi, sinh hot phi hçp vó'i däc dirn cOa 
tmg vOng; tp trung t chixc cách ly, phong tOa trit d "ving dO" bão dam chat 
chë tü ngoài vào trong, tr trong ra ngoài, dOng nguyen tc each ly, ngàn ngra lay 
nhim ehéo. 

4. Dy manh  xét nghim din rng, coi dày là bin pháp mi nh9n tp trung 
uu tiên nguOn 1irc dê xét nghim các di tuçrng có nguy ccx caD, các vIng phong tOa, 
cách 1y, nh.rn bóc tách trit dê các ca FO, truy vt Fl d chuyn each ly tp trung; 
tlrng bu&c lam sach, chuyên "viing dO" thành 'v1ng da cam", chuyn "vtlng da cam" 
thành "vOng xanh"; tin tâi to chOc xét nghim din rng Ca "vOng xanh" dua Thành 
pM tr& v trng thai bInh thithng mâi. Ti các khu viIc có nguy ccx rt cao, ly miu 
xét nghim cho toân b nguO'i dan tü 2-3 ngày/ln; tai  các khu vrc CO nguy co cao, 
ly mu xét nghim cho toàn b ngu&i dan ti1 5-7 ngày/lan; các khu vic khác 1y 
mu xét nghirn toàn bQ ngu&i dan It nhât I lan. 

Tip tc nâng cao nang lc các day chuyên tiêm vi sx tham gia cüa các bnh 
vin tuyn trung uoiig, bnh vin cña các b, ngành, y tê tr nhân, y t ccx s&; sn 
sang t chrc tiêm quy mO Ian, báo dam an toàn, dung quy djnh khi tip nhn them 
vC x.in. 

ChO dng kIch hot các khu cách ly tp trung bão dam trén 100.000 ch cho 
các dôi tugng Fl và khân truung kiêm tra, rà soát sn sang tang cOng sut each ly d 
dáp i'.mg y8u cu thirc t; khn tnlcilg chun b day dO 20.00Q gil±ng và sn sang 
len 30.000 giumg cho các ccx s& thu dung, chàrn sOc diêu tr theo mO hinh thãp 3 
tng cüa Bt Y t; bào darn dO 0 xy, trang thit bj, vt tu, thuOc diêu tr và nhân luc 
y t cho các ccx s& y tê tai  tat câ cac tang; nâng cao nàng lijc diêu tr nguài nhim 
Covid-19 ngay tr tang 1 d giãm tài cho tang 2, tang 3; dOng thai tiêp tue darn báo 
viêc tip nhn, diu tr các bnh khác kp thôi, hiu qua. Tip tiic dâu ux, cOng c n.ng 
cao nãng luc cho tuyên y tC ccx sâ, tr9ng tam là cac tram y tê xà, phuèng, th4 trn. 
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5. Tip t1ic quan tam chàm In lam tt cong tác bào dàm an sinE xã hi; khân 
truang dy nhanh viéc trin khai h tra các dôi tuçmg theo các quy dnh ca Trung 
rong, Thành ph, không d châm tr; tip tic rà soát k, nghiên cü'u, dê xuât có 

phuang an tip tiic h trçY các di tu9ng khó khàri; c g.ng cao nht vó phuang 
châm "khOng có al hen dla  bàn Thành phô khó kh do dich bnh Covid-19 ma 
không duc h trçi". Phát dng phong trào toãn dan, các cap, các ngành, lirc lucmg 
vu trang Va các th chrc thin nguyen cO nhiu vic iam thiêt th'trc h trçi nguà dan 
gp khó khãn. Chu.n b dy dU luong thirc, thrc phm; phucng tin, lrc liiçmg tharn 
gia vn tâi, cung 1rng, phth luông bâo dam phic vii Nhân dan; chü dng lam tOt Cong 
tác bàn dam giu vQng n dinE an ninE chInE trl, trt tr an toàn xã hi, tuyt dôi 
không d bi, dng, bt ng trong mpi tInE hung. 

6. Các Doàn kirn tra theo Quyt dj.nE s 1 103-QD/TU, ngày 04/6/202 1 cia 
Ban Thithng v Thành üy; các cp, các ngành ciia Thành phO theo chic nng, nhim 
vi tang cung mt d kiêm tra dt xuât, kiêm tra cong vi ye cong tác phông, chông 
di,ch ti các di,a phuong, dan vi (chñ trong kim tra vic chuân b các khu cách ly ciia 
cp qun, huyn, thi xã; vic t chirc quãn 1 diu hành tai  các khu cách ly tp hung F 1, 
các ca s& thu dung diu tn PU nhe); có kt 1un rO rang, ki,p thai biêu duang, khen 
thu&ng nEng nai lam dugc và phê bInh, xir 1 nghiêm noi la ìà, lam khOng tot. 

Ban can s11 dàng LTBND Thành ph chi d4o UBND Thành phô, Ban Chi dao, 
Si Chi huy phàng, chng dlch  cüa Thành phéi, các t cong tác cia S& Chi buy quyêt 
lit diu hành c.ác bin pháp cp bach phông, chong di,ch Covid-19; chi dao  các sO 
ngành chi.rc nàng, UBND các qun, huyn, thj xã chun bi, k luO'ng, hoàn thin các 
k hoach ci the, k4ch bàn chi tit, quy ch hot dng & tfrng vüng và vng giáp ranh; 
phân cp, phân quyn, huy dng s1r vào cuOc cilia các ngành, nhât là lrc luccng y tê, 
cOng an, quân dôi, cOng thuung, giao thông vn tài,...; dOng thai tuyên truyên, vn 
dng tao  s1r dng thun cilia Nhan dan trong qua trInh thrc hin. 

Dàng doãn HDND Thành ph phi hcp vói Ban cOn sr dOng UBND Thânh ph 
nghiên c1ru b sung các ca ch& chinE sách cn thit và can di, phân bO nguôn lrc 
darn bào phiic vi,i cOng tác phOng, chng djch trên da bàn Thành ph, trong truóc 
mt và lau dài. 

Dàng doàn Uy ban M'TTQ Vit Nam Thành ph chi dao,  diu phOi các t chrc 
chInh tn - xã hi, t chirc thành viên và vn dng các th chilit, cá nhàn trin khai cOc 
hoa± dng an sinE xã hi theo chili truang ca Thành phO dam bàn ki,p th'i, hiu qua, 
an toàn, dñng di tuçmg. 

Các cp iy dàng, chIn.h quyn, Mt trn To quc, cáo t chilic chInh tn - xä 
hOi tir Thành phO den ca s& quOn trit, triCn khai nghiêm tüc Chi thi,, thu&ng xuyen 
báo cáo Ban Thuô'ng vi Thành ñy kt qua thiic hin. Trung hpp khO khän, vung 
mac hoc phát sinE vOndê dt xut, ki,p  thai bOo cáo Thuông trrc, Ban Thithng vu 
Thành üy dé duçic chi dao  giãi quyt. Khn tnlong kin toàn Ban Clii do phông, 
chOng djch cap qun, huyn, thi, xa và xa, phuàng, thi, trn; thng nh.t mO hInh lii thu 
cap üy là tru&ng ban chi dao,  chñ tjch UBND là chi huy tnr&ng s chi buy ciling cp. 
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Các ban Dng và Van phông Thânh üy can ciLr chi.irc nàng, nIiim vii duçic giao, 
nm chàc tInh hinh, kim tra, don dác, kp thôi tharn muu Ban Thuèng vi Thành y 
lãnh do, chi dao, giâi quyêt nhng khó khàn, vuó'ng mc trong qua trInh thirc hin 
cOng tác phOng, chOng dch Covid-19. Ban Tuyén giáo Thành fy chi dng, kp th6i 
thuc hiën tét cong tác tuyên truyn, vn dng to duçic sr dng thun, ng h cüa 
Nhân dan di vó'i các bin pháp phOng, chông dch cüa Thành ph. 

Thrc hin Lèi kêu gçi cia dng chI TOng BI thu Nguyn Phi Trçng, các chi 
do ci:aa Trung uong, Dang b, chinh quyn, 1i.rc luçmg vu trang và nhân dan Thu dO 
phãt huy tinl-i thin doân k&, sang tao, chi quyt tam só'm day li.ii djch bnh, bão v 
an toàn cho Thi do vâ sue khOe, tinh rnng c'ia Nhân dan. 

Chi thi nay ph bin dn chi bô d t chüc thue hiên nghiêm tcic./. 

TIM BAN THIJ()NG VU 
BITHI5 

D k. Dinh Tiên Dung 

QU4.N U HA BONG 
* 

Sôo2 -BS/QU 
Noi nhân:  
- HDND, UBND Qun 
- Các die Qun üy vien, 
- MTTQ và các to chrc CT-XE. 
- Các Ban dang, van phOng Qun uy 
- Các phOng, ban, don vj qun, 
- Các to chüc co sâ dàng trrc thuc, 
-LmiVPQU. 
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