UY BAN NHAN DAN
THANH PHO THAI NGUYEN
S& ,i.258 /UBND-YT

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Ty do - Hnh phüc
TP.

Thai Nguyen, ngày,N tháng 5 nãm 2022

KInhgüi:
- Các phông, ban, dcm vi, doàn the thàrih phô;
- UBND các phu?ing, xã;
- Các co quan, doanh nghip.
Thirc hin Cong van s 1837/UBND-KGVX ngày 05/5/2022 cüa UBND
tinh Thai Nguyen v vic tam dung áp diing khai báo y t nOi dja, UBND thành
ph Thai Nguyen chi dao thu sau:
1. Tm dung vic áp ditng khai báo yt ni dja (di chuyn n3i dja, ncri
cong c5ng, cc sà kinh doanh, dich vy...) ké tu ngáy 04/5/2022.
2. Yêu cu các phông, ban, don vj, doàn th thành ph& UBND các
phtthng, xâ, các Co quan, doanh nghip tiêp ti1c duy tn các hoat dng giám sat,
dáth giá tInh hInh và thirc hin các bin pháp phông, chng djch COVID- 19
kip thui, hiu qua theo dung hithng dan, chi dao cüa Trung lxong, tinh va thành
ph Thai Nguyen; duy tn thãnh qua chng djch hin nay vói miic tiéu dt sirc
khoé, tInh mang cüa ngu?ii dan len trên hit, trithc h&.
3. Giao phông Y t thành ph6, phông Van hóa và Thông tin thành ph,
Trung tam Van hóa và Truyên thông thành phô chU dng cp nht các tài 1iu
truyn thông, khuyn cáo phông, chông djch COVID-19 phü hçip vài tInh hlth
hin nay vâ chñ dng thông tin tuyên truyên kjp thai, hiu qua.
Can cr ni dung chi dao cüa UBND thành ph6, ye9Au các co quan, don
vl, da phuong chu trach nhiçm trien khai thirc hiçn./.
No'i nhIn:
- Nhu trên,
- Thumg trtc Thành üy;
- Thuàng tWc HDND thànhpho;
- Länh dao UBND thãnh phô;
- Luxu: VT, YT
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UY BAN NUAN DAN
TINH THAI NGUYEN

CONG HOA XA IIQI CHU NGHIA VIT NAM

S6: 1* /UBND-KGVX

Thai Nguyen, ngày V tháng 5 nám 2022

Dc Ip - Ttr do - Hnh phñc

V/v tam dfrng áp dung
khai báo y tê ni dia
Kinh giri:
- Các si, ban, ngành, doàn th;
- UBND các huyn, thành ph6;
-Cáccaquan&invj,doanhnghiêp.
Thrc hin Cong van s6 2213/BYT-DP ngày 29/4/2022 cia B Y t v vic
tam dt'rng ap dzng khai báo y ti ni dja (co van ban gii kern theo), Chü tjch
UBND tinh chi dao nhu sau:
1. T?m dimg vic áp d%ing khai báo y t ni dla (di chuyln nç51 dja, nc/i
cong cóng, cci sá kinh doanh, djch vy..,) ké tix ngày 04/5/2022.
'
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2. Yeu cau cac sd, ban, nganh, doan the, UBND cac huycn, thanh pho,
các cc quan, &Yn vi, doanh nghip tiêp tic duy trI các hot dng giám sat,
dánh giá tInh hInh va thc hin các bin pháp phông, chng djch COVID-19
kjp thii, hiu qua theo dung htrang dk, chi dao cüa ChInh phü, Ban Chi do
qu& gia phông chng djch COVID-19, các BO, ngành Trung ucing vâ cüa tinh
Thai Nguyen; duy trI thành qua ching djch hin nay vài mvc tiêu dt süc khoé,
tInh mng cüa ngu&i dan len trén ht, tnrâc ht.
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3. S& Y th, Si Thông tin và Truyn thông, Báo Thai Nguyen, Dài Phát thanh
- Truyn hInh tinh, Trung tam Thông tin tinh chü dOng cp nht cac tài lieu
truyen thong, khuyen cao phong, chong dch COVID- 19 phu hqp vth tmh hmh
hin nay và chü dng thông tin tuyên truyn kjp thi, hiu qua.
A
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Can cur ni dung chi dao cüa Chü tjch UBNI) tinh, yeu (Au Thu tnrâng
các Co quan, dcm vi, dja phi.rong chju trách thim triM khai thirc hin./.'
Nc/i nhn:
- Nhu trn;
- B Y t (b/c);
- TF: Tinh üy; HBND tinh (b/c);
- Chü tjch và cáo PCT UBND tinh;
- BCD PCD COVID-I9 tinh;
- LAnh dao VP UBND tinh;
- Luu: VT, KGVX.
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Sô:2213 /BYT-DP

CQNG IIOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM
Dc Ip — Tiy do — Hnh phñc
Ha Nç3i, ngày 29 than g04 nãrn 2022

V/v tm drng áp drng khai báo
y tê nôi dja.
HÔATOC

KInh gui: Uy ban nhân dan tinh, thânh ph trirc thuOc Trung uong.

Hin nay, djch COVID- 19 t?i nuc ta dã duqc kim soát trén phm vi toàri
quôc v&i so ca nhiêm, tir vong giãm rô rt (hin chi can di.râi 10 ca tCr vong/ngày).
T' 1 bao phü vàc xin phông COVID-19 cao tren pham vi toàn quôc (trên 96% a
nhóm trén 12 tuôi và clang triên khai tiêm vàc xm cho nhórn tir 5 den duói 12
tuôi); vc xin dv phông COVID-19 vn Co hiu qua vOi các biên the vi rut SARSCoV-2 hin clang luu hành.
Ctn Cu tinh hinh, khá nng clap üng djch COVTD-19 cüa nuâc ta và thic hin
Ngh quyêt so 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 cüa ChInh phü ban hành Chucing trInh
phOng, chông djch COVID-19 vOi quan diem "bão dam thich img an toàn, linh hoat,
kiém soát hiu qua djch COVID-19; phông, thông djch theo phiiang thüc quán 1
rCii ro; báo dam hài hOa, chat chê, hiu qua gi&a các bin pháp phông, chông djch vOi
các bin pháp khôi phiic và phát trien kinh t - xã hi", Bô Y tê dê nghj Uy ban nhãn
dan tinh/thành phô clii do các c quan lien quan thirc hin các ni dung sau:
1.Tam drng vic áp dirng khai báo yt ni dja (di chuyEn nôi dja, ncn cOng
cong, nhâ hang,...) kê tr 00 gii 00 phut ngãy 30/4/2022.
2. Tip tc duy tn các hoat dng giám sat, phát hin sóm và diu tra, xr 1'
djch COVID-19 kp th&i, hiu qua theo dng huàng dan, chi dao cila ChInh phU,
Ban chi dao Quôc gia phOng chông djch COVID-19 và các Bô, Ngành dê bão v
sirc khôe nhãn dan, duy ti-i thành qua chông dch hin nay vài mvc tiêu dt süc
khoê, tinh mtng cUa ngu?ñ dan len trên hét, trtrac hêt.
3. Chü dng cep nht các tâi lieu truyn thông, khuyn cáo phông, chng
dich COVID-I9 phü hçp vai tInh hInh hin nay và chü dng dua tin kip thôi.
BO Y t tip tic cp nEat, cung cp thông tin v hInh hInh djch bnh trên th
gi6i va trong rnthc dê có cac bin pháp phông chOng djch phü hqp.
Trân trçng cam m./.
Noi nhmn:
- Nhu trén;
- PTT. Vu Düc Dam (dê báo cáo);
- B tnrong (dé baa cáo);
- VAn phèng ChInh phü (dê baa cáo);
- Các Ding chi Th(r trumg;
- CAc B: NG; CA; GTVT; QI'; TT-TT, VH-TT-D
- CAc Vii, Ciic: DP, KCB, KH-TC, YT-KT;
- Các Vin VSDT/Pasteur;
- Các Sâ Y t, TTKDYTQT, CDC tinh/thAnh pho;
- Luu: VT, DP.
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