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KE 1104CR
Trin khai thyt hin Chi thi sti 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 cüa
Chü tjch UBND thành pht Ha Ni v Biu chinh các bin pháp phông,
cháng djch bnh COVID-19 trên dia bàn ThAnh phti trong tmnh hInh mM

Thuc hien Chi thj s 22/CT-UBND ngày 20/9/202 1 cUa Chü tjch UBND
thânh ph Ha Ni v diu ehinh eáe bin pháp phông, chng djch bnh COVID-19
trén dia bàn Thàth pM trong tIth hInh mOi, UBND qun Hoàng Mai xây drng k6
hoach trin khai thu sau:
I. MIJC tECH, YEU CAU
1. Myc dIch
- Tfu tién hang dAu là dam bào sire khôe cho nhan dan và gift vftng an toàn
tuyt dái cho Qun.
- Tip tiie kim soát tinh hmnh trên dja bàn Qt4n trong khi djeh bnh vn
dang din bin phirc tp và khó lutng ti mt s tinh, thành ph6 trong cà rnthc;
phn du hoàn thành viec tiêm chUng müi 2 cho toàn b nguti dan trong d tu6i
tiêm chüng, dat min djeh cong dMg.
- Di&u chinh cac bin pháp phü hop, dam bào an toàn các hoat dng san
xut, kinh doanh, dich v' va dam bào cong tác an sith, xa hOi trén dja bàn Qun.
2. Yêu cu
- Không ap dung quy djnh phân yang; không kirn sOát gi.y di thrOng d&
vài cae t chire, eá nhân va doanh nghip di chuy&n trong dja bàn Qun; tang
cuOng irng dvng cong nghê thông tin trong cOng tác phOng èhông djch và quàn
11, giám sat di bMn dng trên dja bàn Qun.
- KhOng phát sith them thu tue hành chIth d& v&i cá than, th ehire và doanh
nghiêp trén dja bàn Qun theo ehi dao cüa Trung uong và Thành phO.
- Các eá nhân, t ehCre, don vj thvc hiên theo cae tiêu chI, huo'ng dn, quy
dinh an toàn phOng ch6ng dich COVID- 19 theo danh mic va ph lye duccc dàng
tãi trên Cng thông tin din tir cüa Quân, Thành pM, S& Y th và cac sà ngành
lien quan.
- Dam sat Cl-il dao eüa Trung uong, Thành M và tInh hinh thçe tin, Iinh
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hoat diu chinh cho pha hcip, chü dng quyk djnh cáo bin pháp gAn vâi yêu
cu kim tra, giám sat thuc hin cM dam bào hiu qua, an toàn phông, ch6ng
djch. Tuyt d& không duqc chü quan, lci là, mt cành giác, nóng vOi, okra
chu&n bi tat, chin an toàn dã nâi lông biën pháp phông, ch6ng djch.
- Trong qua trInh trin thai, cáo phông, ban, ngành, UBND cáo phuông
huOng dan, t?o diu kien thun lgi cho cáo t6 chfrc, dun vj, cá nhân trên dja bàn
phic hi san xuAt, kinh doanh djch vi dam bào thçrc hin nghiêm 5K, "an toàn
mâi san xut, san xuAt phài an toàn phông chang djch"; thành 1p cáo doàn kiêm
tra lien ngành t chüc h3u kim va xà 19 nghiëm cáo tri.r&ng hop vi pham, yêu
c&u dóng cfra CC co sa, t6 chüc thông dáp üng dÀy dü cáo tiêu chI an toàn
phông, cháng djch COVID- 19 theo quy djnh.
- Tip tue duy trI phong tôa hçp, quãn 19 cht che cáo dim phong tôa trén
dia ban Qun.
- Diu chinh cáo hoat dng tai cáo thu vrc có djeh, thu vrc có nguy co
eao, thu vijc each ly và thu virc phong tôa. Diu chinh cáo hoat dng phông
djch linh hoat, barn sat tmnh hInh thvc tin.
- Moi cá nhân và cáo t chüc tip tpc nâng eao 9 thüc phông, ch6ng djch,
thvc hin nghiêm 5K cQng nhu các bin pháp báo v cá nhân vâ cong dang.
Tuyét d6i thông ducirc chü quan trong khi Thành pha dAn n&i lông các hoat dng
cM phic h6i san xuAt, kinh doanh.
II. NQI DUNG THC HIEN
1. TIr 06h00 ngãy 21/9/2021, di&u ehinh cáo bin pháp phông, ch6ng djch
beth COVID- 19 theo nguyen tAo Chi thj s 15/CT-flg ngáy 27/3/2020 cüa Thu
tutng ChIith phü và mt s6 bin pháp cao hon phü hqp vâi tInh hInh thijc t cho
dn kM hoàn thành vic tiêrn chUng miii 2 cho toàn b nguôi dan trong d tu&
tiêm chüng và có thông báo mth cüa Thành ph6, ci th&
1.1. Tip tue thirc hin mt s6 bin pháp phông, chng djch:
- Tang cu&ng cong tác kiEm tra vâ giô cao dim tai cáo thu vçrc dOng ngu&i,
thu vrc cOng cong, vithn hoa, cong viên,... cM kim soát nguti và phuong tin,
dam bào h?n ch t& da nguy co lay nhim djch bnh.
- Tiap tue duy trI cáo ch& tv quàn tai cáo thu dan cu, tt dan pM; kim soát
cht chê di bin dung cüa ngubi dan.
- Tip tue kim soát chAt, thông phát sinh cac chg cOc, chg tam trên dja bàn.
1.2. Tip tvc tam dtrng cáo hot dng:
- Ho?t dOng vn tái hAnh lchách duông b, duäng thüy: Xe bu9t, xe taxi, xe
hop dng, xe du ljch, xe khách lien tinh, hoit dng bn khách ngang sOng, ben

thUy ni dja, vn tãi hành khách cong cong von chuyn hành khách bang xc mô to;
trir trubng hop: Phuc vu cong tác phông ch6ng djch, cOng vçi, ngoi giao, vOn
chuyM cong nhân, chuyên gia.
- Heat dng van hóa, th thao, giài tn tai dja dim cong cong và các co sà
kith death (trur cac hoat dng duuc co quan nhà nutc có tMm quyn cho phép).
- Hoat dng tai cac co sà tOn giào, tin nguOng, th& tr.
- Heat dng co sâ kinh doanh, djch i trén dja bàn tnt các truàng hcip duqc
quy djnh ci thE tai muc 1.3 phn II cüa ICE hoach nay.
1.3. Cho phép thvc hien và diu chinh met sE hoat dng:
- D6i vâi cac hoat dông chinh trj Nhà nuóc trén dja bàn duçxc thijc hien theo
phê duyét cüa cp th6 quyn và dam bào các quy djth phông chng djch beth.
- Các co quart, cong so, cong ty, doanh nghip, tp doàn (Tnt cac lye luong
vii trang, co quan, don vi, he luçxng lam nhiem vy phOng chEng djch) bE trI cho
can e, cong chirc, viên chüc, ngubi lao dng lam viec thee nguyen t&c 50/50
(50% tai tri sO và 50% sà dvng cong ngh thông tin lam viec tai thà). BO phn
tiEp nhOn và trà kEt qua giài quyEt thu tvc hành chInh thee hmnh thurc tryc tiEp
cüa các co quan, don vj (nEu co) heat dng binh thuOng, dam bào kjp thai gian
giài quyEt thñ tue hành chInh cho cac cá nhân và tE chüc thee quy djnh. Riêng
the phông, ban, don vi thuôc UBND Quân phài däng k9 sE hxqng cOng chüc,
viên chIrc, ngubi lao dØng lam viec hang ngày vOi phOng Nei vit dE trIth Chñ
tjch UBND QuOn phê duyt.
- Các heat dng hOi hçp, cac sr kien tp thing không qua 20 ngu&i treng 1
phóng (truông hop hOi hp dOng nguôi thyc sy c4p thiEt do co quan Trung 'long,
cap fiy, chrnh quyn dja phuong quyEt djnh và phài dam báe thyc hien giän each
tôi thiêu, các bien pháp phông chông djch); khOng tv tp tir 10 nguäi trO len ngoài
ph?m vi cOng so, tnthng hçc, beth vien; yen câu thyc hien khoãng cách t6i thiEu
2m gitta ngithi v&i nguôi tai các dja diEm cOng cong.
- Các co sO cung 1mg hang hóa, djch vi thiEt yEu; siêu thi, chg, cCra hang tien
lqi, siêu thj mini, cua hang tap hóa, cüa hang kinh deanh hea, qua, trái cay, chuôi
kith death nông san thyc phm hen dia bàn; cüa hang thuEc, trang thiêt bj y te,
vOt tu tiêu hao phuc vu kháni chtta beth và phông chông djch; djch v.t khám chUa
beth, ngãn hang, the bac, the co sO kith death djch vi frye tiép lien quan den
heat dng ngfin hang vâ bã trq death nghip, chüng kheán, bun chinh, viên thông,
djch vv h trcx vOn chuyn, xut, nhp khu hang hóa, co SO cai nghin, co sO bàn
trq xa hei; cfma hang c&t toe, gQi d&u; djch ' kinh deanh, sIn chUa phucing tien
giae thOng, diên tlr, diên lanh và dE gia ding; co sO kith dearth van phông ph.m,
sách, thiEt bj, dE dung hçc tip; dma hang kinh death vOt Pr, v3t lieu xây dyng;
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hoat dung kinh doanh trén cáe san din tCr thuong mai, s& dyng djeh vy giao hang
trire tuyên; co s& Icinh doanh djch vu an, u6ng (ehi ben hang mang v) vá dóng efra
trtthe 21 gib hang ngày.
1

- Ngoài xe mo to, xe hai barth 4n chuyn bin gui, hang hóa clang duçrc phép
hoat dng, cho phép xe mô to, xe hai bath tham gia 1mg dyrAg cOng ngh duqc
phép hoat dng. Các doanh nghip cung cAp djch vy vn chuy6n bang xe mO tO,
hai bath có 1mg dyng cOng ngh chi duçrc phép b6 trI không qua 50% sá krçrng
phucrng tin hoat dng. Nguäi giao hang phái dugc tiêm it nhAt 01 miii vAc xin
phOng COVID-I 9, khai báo y t hang ngãy trén 1mg dyng VN-eID hoae website:
suckhoe.dancuquoegia.gov.vn; chju trách thim th?c hin nghiêm ngt cáo bin
pháp phông ch6ng djeh COVID-19 theo quy djnh. Thôi gian hoit dQng tir 09h00
dn 22h00 hang ngáy (ap dyng eho cá xc mO tO, xc hai bánh clang duçrc phép hojt
dng và xe tham gia 1mg dyng cong ngh).
- To ehlre dam tang trong pham vi gia dInh, khOng qua 20 nguôi; han ché
các doân vMng, m& doân không qua s ngi.r&i.
2. 0 nghj ngtrbi dan:
- Thvc hin nghiêm 5K, khai báo y tê hang ngáy trén website
www.tokhaiyte.vn hoc 1mg dçing Neovi, Bluezone. Lien h ngay vOi UBND
phu&ng, ocr s?r y r khi xuAt hin triu chüng s6t, ho, khó thô, mAt vi giác
- Trithng hcxp di chuyn vào Thánh ph6 vi 1 do cOng vy, phông ch6ng djch,
phyc vy san xuAt phài thvc hin khai báo y t và tuân thu the bin pháp giám sat,
each ly y t theo quy djth eüa Thành ph6.
- TIch cue tham gia cOng tác phông eh6ng djeh tai co s&, cüng vói eáe lye
luqng tuyn dAu quyM tam mô rng vã gi& vftng th trn co so, báo v vüng
xanh, Ian tOa rng kh&p tInh cam, hành dng dçp, chung sac d6ng lOng, hithng
1mg phong trào thi dua càa Thành ph6 "Than dan doàn kê't, chung thc thi dua
phdng, c/icing vâ chié'n thng 411 djch COVID-19".
3. 061 voi các cr sfr kinh doanh, dich vij dtrçrc phép hot dng phãi dam
bao cac yeu cau:
- Xãy dyng phuong an thIch 1mg an toàn phàng, chông djeh. Chü ccx sO phái
chju trách nhiêm dam báo an toàn eho nguOi lao dng và cong d6ng; yêu thu kim
soát phOng, ch6ng djch d6i vOi toãn bO nguôi dn mua hang/sIr dyng djeh vy vâ
khai báo y te bAng ma QR vâ. thve hin 5K.
- Thye hiên san xuAt, kith doanh va eáe hoat dQng dam bão theo huOng dn
an toán phbng, chtng djch bnh COVID- 19 (411 phy 4w kern theo) vá các quy
djnh do Trung uong va Thath ph6 ban hánh.
4.061 v&i the nhã may, cy s?v san xut, cong trInh xãy drng:

4.1. Các thã may, eci sà san xut ngoài Khu/Cvm cong nghip: Thvc hin dy
dü quy djnh cüa Trung wing va Thành ph6; ehü dng phé duyt ká hoach san xut
an toàn dáp (mg tInh hinh djch bnh, gui UBND phuông d quàn 19, giám sat, kiêm
tra; chju trách nhiém trutc UBND phi.räng s& ti v cong téc phOng, ch6ng djch
cüa don vi.
4.2. Các nhà may, xi nghip, co so san xuAt trong Khu/Cvm cOng nghip:
Ban Quàn 19 Dir an dAu tir và xây dvng Qun chü trI ph& hgp vOi các don vj lien
quan chju trách nhiem va trin khai eac bin pháp phOng, chng djch ti Khu/Ciim
cong nghiêp dam bào an toàn phông chng djch, dam bào hoat dng san xu&t hang
hóa, khOng d th'rt gay chu?i cung frng; quàn 19 noi 0, di bin dng eüa các cOng
nhân, lao dông trong Khu/Cim cong nghip dóng trên dia bàn.
4.3. Các cOng trInh xay dirng: Can cü quy mô cong trmnh, thAm quyn quãn 19,
phOng Quãn 19 DO thj pMi hgp vOi cac don vj lien quan tham muu UBND Qun d
quàn 19, huOng dn t chfrc hoat dng xay dng dáp frng yêu câu an toàn phông,
ch6ng djch bnh.
III. TO d11i5'c THVC HIN
1.PhôngYt
- Tham muu UBND Qun xây dvng và triM khai k hoach thi1rc hin Chi
thj 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 cüa TJBND Thành ph6 và diM chinh các bin
pháp phông, chêing djch bnh COVID-19 trên dja bàn Qun trong tmnh hInh mOi.
- Tham mu'u UBND Qun huy d)ng các 1yc luqng chüc näng và doS the
chInh tn xã hOi (Hôi ciru chin binh, HOi phu ntt, Doàn Thanh niên, tlnh nguyen
viên...) de t6 chCrc thvc hin cOng tác 1y mk xét nghim và tiêm vc xin phOng
COVID-19 tai các khu nrc triên khai.
- Tham mixu UBND Q4n tip tue tang cuOng to chCrc kiêm tra, giám sat
thvc hin cong táe phOng chMg djch cüa cac phithng, cac co quan, don vj,
truOng hçc, các co sO hành nghe y dirge ngoài cOng lip... trén dja bàn.
- Báo cáo din biM tInh hInh djch theo quy djnh gui ye Qun üy, Ban Chi
dao phOng chng djch COVID- 19 Qun, UBND Qun theo quy djnh.
2. Trung thu V t
- Tip tue ia soát va ti chute tiêm vAc xin cho nhUng ngu&i già, nguâi bnh
nn, ngu&i chua dirge tiêm mfli 01 trên dja ban.
- CAn cü vao s lucxng vAc xin dirge phãn bã, ph.n du hoàn thânh vic tiêm
trà mGi 2 cho ngirM dan trën dja bàn Quân nhanh nh&t, an toàn, hiu qua.
- Tip tic vic ly mu xét nghim, tm soát t3i cac khu vvc có nguy co
cao, nguy co cao theo chi d?o cüa SO Y th d kiem soát nguy co lay lan djch bnh.
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- Nâng cao näng lrc y th eac tuyn: co sb vt chAt, trang thiEt bj vâ than 1?c.
- Barn sat tInh hmnh djeh beth d kjp th&i tham muu, di&i chinh cac bien pháp,
dam bâo chü dng kMm soát t& tInh hinh djch beth trén dja bàn Qun.
- Chü dung ph& hçip voi UBND cac phu&ng tri&n khai mô hIth Tram Y te
km dng trong b6i earth djeh COVID- 19 theo chi dao eüa UBND Thành ph6 tai
Cong van s 30871UBND-KGVX ngày 15/9/2021 d dáp 1mg và dam bào tip
cn y t eüa ngubi dan Ut sam, Ut xa và ngay tir cci s&.
- Chun bj sn sang nhân lye, trang thiEt bj, v@ ta, hóa chAt, phucxng tin
bào hO phông, eMng djch; cling Ce) các dOi phán 1mg nhanh, che)ng djch luu
ding üng phó kip thôi theo tlmg cAp do djch. Dam bàn cOng tác phOng, ehe)ng
djch theo phuccng châm 04 tai ch6.
- Te)ng hcip tinh hInh dich beth trên dja bàn Qun bàn cáo v Ban Chi d?o phOng
che)ng dich COVID-19 Qun, TEND Qumn (qua phông Y ti dl tdng hc'p) và Sâ Y t
theo quy djnh.
3. Cong an Qun
- Tip tçtc tang cuäng cong táe kMm tra vào các giô cao dim tai cáe khu
vyc dông ngu&i, khu vyc cong cQng, yuan hoa, cOng viên,... PhAi hcip the dan vj
có lien quan thye hien nghiém chi dao eüa Thu tithng ChInh phü, huóng dn eüa
các BO, ngânh v tao diu kién thu3ri liii d6i vói hoat dng 4n tài, hxu thông
hang hóa, di ehuyãn cüa ngu&i dan dam bàn the)ng nhAt, thông suM trong thyc
hien và an toàn phOng, che)ng djch COVID- 19; khOng quy djnh them các thu tte
can tr& luu thông hang hóa, dc biet de)i vâi hang hóa thMt yu ph%ic v d&i song
ngubi dan và phiic v san xuAt; tránh ün the giao thông; tang cuàng cOng tác
tuyên truy&n, huóng dLi, phân lue)ng tim trtthc, tao thun igi cho te) chüc, cá than
thyc hien quy djnh phOng, ch6ng djch COVID- 19.
- Chi dao Cong an các plur&ng, Te) COVID eng dông, duy trI các che)t ty
quân bàn ye "vUng xanh", he)m soát chit di bik dQng nguti dan; ph6i hcip vói
lye 1ung chüc nãng khác kim soát viOe chAp hành cac bien pháp phOng che)ng
djch trén dja bàn.
- Kim soát chat, giãi tOa triet d các cha eóc, chçi tam trên dia bàn.
- Tang cuông dam bào an ninh tr3t ty, phOng che)ng tOi pham trén dja bàn Qun.
4. Ban Chi huy QuAn sty Qun
- Phe)i hcip vói các cci quan lien quan dam bào dAy dü cáe diu kien cAn
thiM tai eác cci s& thu dung, chàm soc diu trj trén dja bàn Q4n dã ducxc Thành
pM phé duyt.

- Phi hqp Trung tam Y té, UBND các phtx&ng t6 chüc dualdón nguäi di
each ly y t; di vâi ngizôi v tü vüng djeh.
- Rà soát, sn sang h trçx nhân lye, phuong tin, co sâ 4t chAt eho eáe co
quan, don vj, UBND eae phuOng thye hin the nhim vii phông thông djch khi
eó ehi dao eüa UBND Quân.
5. Phông Van hóa - Thông tin
- ChIt tn, ph& hcip vOi eáe don vj lien quan, UBND the phuàng tang eu&ng
1mg dung CNTT trong cong táe phông, ehéing djch COVID- 19; tang cu&ng
tuyên truyn, hutng dn nguäi dan eài dt 1mg dvng Bluezone, Neovi,
VietnamHealthDeclaration, VneID; dàng thai tuyên truy&n, huó'ng dn, yêu câu
ngu&i dan khi ra vào co quan, tO ehüc, cOng s&, the dja diem cOng eng can thçrc
hin nghiém quét ma QR.
- Phái hqp Cong an Qun Va cáe don vj lien quan to ehüe kMm tra, giám sat
viec thye hiGn hoat dng 4n chuyn mOtO, xc hai bánh 1mg ding cong ngh qua
phân mêm kM noi. Xü 1)2 nghiêm cáe vi pham theo quy djnh.
6. Phông Kinh t
- To ehüe huóng dan, kim tra, giám sat vic tuân thIt các quy dinh phOng
chng djch, the tiêu chI an toàn trong hoat dng san xuât cong nghip, kinh
doanh, tai ehçi, trung tam thuong mai, sieu thj.. .eae h thông phân phOi (cu sà
kinh doanh thye phAm thik yu, chcr dan sinh, eáe chçc dAu mi) duçxc hoat dng.
- Dam bão eung 1mg hang hóa phve vi1 nhu eâu cIta nhãn dan trên dja bàn;
triên khai eae giâi pháp kIch câu M trq tiêu th%1 san phâm, lien két hcxp táe vOi
eáe don vj dam bào ngu6n cung hang hóa trên dja bàn.
- Tham mini UBND Qun eáe bin pháp kim soát eht, giài tOa triGt d& eae
chq eóc, ehçx tm trén dja bàn Qun.
7. Phông Quãn l Do thj
Tham nnru UBND Qun huOng dk UBND cáe phuäng và các don vj lien
quan dam bào an toàn phông, ehông djch beth COVID-19 tai eáe cOng trInh xây
dyng thi cOng trén dja bàn Qun.
8. Phông Lao dQng - Thiro'ng binh xa hQi
Tham muu cáe ehjnh sáeh dam bão an sinh xã hi di vói Mi tuçing eOn
gp khó khan khi chua duçie h6 trçx theo the ehmnh sách hien hành; phOi hcip
Bào him xa hQi quan dam bào chO d bào him thAt nghip eho nguOi lao dØng.
9. Phông Tài chInh - id hoch
Tham niuu IJBND Qun huó'ng S cap kinh phi, huó'ng S eác don vj sü
ding kinh phi phOng chOng djeh COVID- 19 theo quy djnh pháp lut.
10. Phông Giáo dye vã Dào to
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Chü tn ph& hçip vói ngành Y th xây drng tham mu'u các bien pháp phông,
cMng djch COVID- 19 an toàn tai CáC co s& giáo dye, dào tao; san sang các
phuung an, diu kien don hçe sinh trô lai tru&ng.
11. Ban Quãn Iy dçrán Du tu'xây dirng Q4n
Yêu e&u eáe doanh nghip trong Khu/Cim Cong nghip xây dçng, triên
khai phucxng an san xu&t an toàn trong tmnh hInh mâi. PhOi hqp vói UBND các
phuOng xü l rae thai khi cO eác yang each ly y th trên dja bàn. Triên khai
phuong an thi cong cOng trinh trong tInh hmnh mOi.
A

r

A

12. Trung tam Van hoa Thong tin & The thao
- Biên tap, biên soan, tài lieu tuyên truyn; huóng dk nQi dung tuyen
truyn cho h théng ba phát thanh cáe phubng.
- Tang cuàng tuyên truy&n, huOng din, yéu cAu ngu&i dan khi ra Vâo ccx quan,
to chuc, cong s&, the dia di&m cong ccng Can thijc hien nghiém quét ma QR.
13. Uy ban nhãn dan 14 phtr&ng
- Xây drng K hoach thve hien Chi thj só 22/CT-UBND ngày 20/9/2021
eña Chü tjeh UBND thành pht Ha NOi và K hoach elm UBND Q4n.
- Ph6i hcxp vâi Trung tam 'Y t d xu.t UBND Qu9n thve hien phong tôa,
each ly d phOng, ehông djeh COVID- 19 trên dja bàn phài xáe djnh duqc phm
vi, quy mO giãn each theo nguyen te pham vi itO nh&, hçp nht eO th (ta,
khu ph...). XáC djnh mye tiéu thve hien giãn eáeh d kim soát djeh nhanh nht
và trin khai quyEt lit, hieu qua the bin pháp bao g6m: (1) Thre hien nghiêm
viec giân each; (2) Dam bào luong thye thve ph&m eho nguäi dan, khOng d
thiu an, thiu mac; (3) TniEn k.hai dng bo, eO hiu qua eác bien pháp v y
thu xét nghim, diu trj, tiêm ehüng, dam báo nguti dan duge tiép en y té ti
sam, tü xa, ngay tu co s&; (4) Dam bào an dan, an ninh, an toàn tr3t tr xa hOi;
(5) Tuyên truyn, 4n dng và huy dng ngixài dan tham gia cOng táe phOng,
ch6ng djeh.
a

- Duy tn eác hoat dng "pháo dài" chông djch tai tfrng phu&ng, thy nguôi
d là trung tam phvc v1, là ehü th phOng, ch6ng djeh vOi sr vào euQc dng bo,
quyt liêt eüa toàn bQ h thEng ehInh frj và ngtthi dan trén dja bàn; duy tn the
ch6t "ng xanh" tai cae t dk ph6 d ki&m soát di bin dng eüa ngu&i dam
- Dam bào nguyen t&e 4 ti ehô trong cong tác phOng, ehông djeh. Ph6i hçxp
phông Kinh t& dam báo viec cung üng luong thçre, thvc ph.m, nhu y&u phAm khi
can thit.
- T churc k)2 cam k& thçc hien nghiêm the bien pháp phOng chng djeh Mi
vOi tUng ho dan, eáe ccx sà san xuAt kinh doanh, djch vi,i trén dja bàn.
- Chü dung ph& hçxp vOi Trung tam Y t trin thai mô hIt Tram Y t urn

dng trong bi eành djch COVID-19 theo cM dao eüa !JBND Thành ph t?i
Cong van s6 30871UBND-KGVX ngày 15/9/2021 d dáp üng và dam bào tiEp
en y tê eUa nguäi dan Ut sam, Ut xa và ngay Ut eq so.
- Ph& hap vOi 'hung tam Y t vâ cáe don vj lien quan rà soát, 1p danh
sáeh ngu&i có bnh nén, xác djnh vj trI eác khu vve eO nguy co cao d kjp thôi
eó cae phixcing an phong tôa, each ly hoe cae bin phap cAp bach khi tinh hu6ng
xuAt hin the ea thim; khAn truong truy vt, each ly, xét nghim d thu hçp khu
vre phongtôa, dam bào quy mô nhO, quàn 1' chit; duy tn yêu eu xét nghim
2-3 ngày/Iân ti eae khu vre eó nguy co cao, rAt eao và tam soát tai cáe khu
vrc ea nguy eq trên dja bàn.
- Thành Ip eae doàn lien ngành thutng xuyén kiêm tra, giám sat cOng táe
phông, ehng djch bnh tai the co SU san xuAt kinh doanh va djch vii hoat dung
trén dja bàn, xü 1 nghiêm eác tru&ng hap vi phm Va yéu eâu dong eüa khi
khOng dam bao cáe tiêu chI an than phông, ehOng djch bnh eüa Trung uong và
Thành phO.
- Ph6i hop lye lizçmg cOng an và the don vi lien quan ti4p tiic kim soát eht,
giài tOa tri@ d the ehçi cóe, ehcc t?m trén dja bàn.
•

Z

14. BeA ngh Uy ban M4t trn To Zquoc Viçt Nam Qu3n va cac to chtrc
chInh trj - xa hi Qun tuyên truyên, giáo die, vn dung các hQi viên, nhân
dan tIch CrC thyc hin eae bin pháp phOng ch6ng djch COVID-19 va K
hoach thirc hin Chi thj sO 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 eüa ChU tjch UBND
thãnh ph Ha NOi ye vie diêu chinh eác bin pháp phông, ehông djeh benh
COVID-19 trén dja bàn thành ph Ha NOi trong tInh hInh mOi.
Trên day là k hoach tnin khai thye hin Chi thj s 22/CT-UBND ngày
20/9/2021 cüa Chü tjch UBND thành phO Ha NOi, UBND qun Hoàng Mai
yeu e&u Thu trithng the phèng, ban, don vj, Chü tjeh UBND eác phu&ng nghiêm
tue tri&n khai thyc hin./.
A

Nuinhmn:
- UBND thành phó HaNOi;
iM Mo cáo
- BCD PCD thanh pith HaNOi;
- Sà V té HaNOi;
- TT Quan ày — 'IT HDND Quân;
- Lanh dao UBND Quãn;
- Uy ban MTTQVN Qun và the hOi doin the Qun;
- Ban Tuyên giáo, Ban Dan 4n Qi4n ày;
- BCD PCD COVID-19 Qun;
- Cac phàng, ban và the dan vj thuOc Qun;
- UBND 14 phithng;
- Các don vi y t trén dia bàn;
- Cáe dun vj lien quan;
-Luu:VT,YT.
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TM. UY BAN NHAN DAN

HIIUNG DAN PHONG CHONG DICH COVID-19
(Ban hành kern thea KI hogch sEJ'3/ICFI-UBND ngày 20/9/2021 cüa UBND quan Hoàng Mai,)
DON VI
TRICH YEU
BAN HANU
Chi So Qu&V/v ban hành Throng dn phông, eh6ng và
Quy& djnh sá 22O3/QDBan
gia phOng thông danh giá nguy ca lay nhim djch COVID- 19
ngày 27/5/2020
COVID-19 tai ho gia dInh
PhOng ehóng djeh ti HQBCDQG
V/v ban hãnh S tay "HuOng dn phong,
gia d'mh
Quyêt djnh so 3888/QDehông djch COVID-19 tai cing dông trong
Bô Y té
BYT rigày 08/9/2020
trng thai bInh thu&ng mói"
Chi 5o Qu6cV/v ban hành HuOng dn phông, ch6ng vâ
Quyát djnh 2234/QDBa
gia phOng ehông dánh giá nguy cci lay nhim djeh COVID-19
BCDQG ngày 29/5/2020
COVID-19 ti khu chung cu
PhOng cMng djch ta KIT1
V/v ban hAnh s tay "Hu&ng dn phong,
Chung cii
Quyêt djnh so 3888/QDchông djch COVID-19 tai cØng dông trong
Bô Y tê
BYT ngày 08/9/2020
trng thai binh thu&ng mOi"
V/v ban hành s6 tay "Huàng dn phOng,
PhOng, chông djch ti CoQuyet dinh so 3888/QDchng djch COVID-19 tai eQng dhng tong
Bô Y tá
so kinh doanh djch P anBYT ngày 08/9/2020
trng thai binh thuOng mâi"
ung phpc V11 tai chô
V/v ban hAnh "HuOng ilk phông, chMg vã
Chi 5o Quocdaflh
giá nguy cci lay nhim djch COVID-19
Quyk djnh s6 222S/QDBan
gia phông chông
tai trung tam thucing mai, siêu thi, chç, nhà
BCDQG ngày 28/5/2020
COVID-19
hang"
Phông, chng djeh tai
V/v ban hành s6 tay "HuOng dk phông,
Trung tam thucrng mai,
Quyet dinli sO 3888/QDthng djch COVfl)-19 t4i cong dàng trong
BQ t
siêu thj, chq du môi, chcvBYT ngày 08/9/2020
trng thai bInh thu&ng mOi"
dan sinh
V/v huOng dn b6 trI dja dMm tm thai vã
COng van só 4728/BCTBQ COng Thuong mO 1i chci sau th&i gian tm th&i dOng cüa
TTTN ngày 05/8/2021
d dam bâo phông chông djch.
V/v ban hãnh huOng ilk tm thai v t chüc
BO Giao thông
giao thOng, kim soát djch Mi vOi ho?.t dØng
PhOng, thông djch trongQuy& djnh s 1570/QDVn tái
vn tái bAng xe 0 tO trong thOi gian phong,
BGTVT ngày 24/8/202 1
4n ehuy&n hang hOa
chông djch COV1D- 19

TT NQI DUNG ciii THI VAN BAN HUONG DAN
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Cong van s 8981BYT-MT
ngây 07/2/2021
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V/v hrn9ng dn phong ch6ng djch COVID-19
trong vn ehuyên hang hóa

V/v ban hãnh "Huong dk phông, chng vã
Chi
dao
Quocd
giá nguy ccx lay nhim djch COVID- 19
Quyk djnh s 2l94/QD-"
gia phông chong
tai ncxi lam viec va k' tUe xá cho ngu&i lao
BCDQG ngày 27/5/2020
COVID-19
ctQng"
V/v ban hãnh s6 tay "HuOng dn phOng,
djnh
s
3888/QDcac
Y&
PhOng, cMng djch tai
Bô Y t
chng djch COVID-19 tai cong ding trong
ngày
08/9/2020
congB'T
ccx quan, kim
tr?ng thai bInh thu&ng mOi"
nghip, nhà may, xi
V/v ban hãnh "Huó'ng dn các phucmg an
nghip
phông, chng djch khi có trithng hcxp mac
Quy& djnh s 2787/QD-.
BOYt4
COVID- 19 tai ccx s& san xut, kinh doanh,
BYT ngãy 05/6/2021
khu cOng nghip"
Cong van s 6666/BYTMT ngây 16/8/2021
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BOYt

BôYt

V/v hithng dn phOng, eh6ng djch COVID19 tai ccx quan, don vj

Quy& djnh st 2232/QDBan Chi dao QuocV/V ban hành Huóng dn phông, chng djeh
gia phông ehOng
COVID- 19 ti 1 tang
BCDQG ngây 29/5/2020
COVID- 19
Phóng, chng djch trong
Ban Chi do QucV/v ban hãnhHuâng dn xü l thi hài ngu&i
t6 chüc l tang
Quyét djnh sO 223 3/QDgia phông chOng tfr vong do mac bnh viêm duOnghô h.p cap
BCDQG ngây 29/5/2020
do vi rUt SARS-CoV-2 tai cong dOug
CO'S/lD 19
ch6ng
dic
Phông,
V/v tang cu&ng phOng, chOng djch COVIDVan ban so 337)0-GD
BO Xây dmg
COV1D- 19 trén cong
19 trén cong trithng xây drng
agay 23/8/2021
twang xây drng

