
THANH UY HA NQI BANG CQNG SAN VIT NAM 
* 

S 05 -CT/TU Ha Nói, ngày 30 tháng 7 nám 2021 

CHi TH! 
CUA BAN THEJONG \TIJ  THAN}I UY 

ye tang curôrng trách nhim ella h thông chInh trj vã ngui thrng dãu cap üy, 
chInh quyn các cp trong thiyc hin các bin pháp cap bach 

phông, chng djch Covid-19 

Sau 7 ngày thirc hin giãn cách xâ hi trên dja bàn Thành ph d tp trung 
phông, chông djch Covid- 19 theo van bàn chi do s 1 77-CV/TU, ngày 23/7/2021 
cüa Ban Thu?mg vi Thành üy và Chi thj s 17/CT-UBND, ngày 23/7/202 1 cüa 
Chü tjch UBND Thành ph, cp üy dàng va h thng chInh trj các cp dã ca bàn 
triên khai thirc hiên t& các chi dto cüa Thành ph; tInh hInh phông, chng djch bnh 
Covid- 19 trên dja bàn có chuyn bin tich circ, nhung s ca mc trong cong dèng 
van cao vâ chua rO ngun lay, nhiu ca không có biu hin djch t. Vic th?c hin 
Chi thj con có nhu'ng han  ch, chua th?c sir dng b, hiu qua, chua dñng tinh thin 
Chi thj s 1 7/CT-UBND cüa Chü tjch UBND Thành ph và Chi thj s 1 6/CT-TTg, 
ngày 31/3/2020 cüa Thu tuórig ChInh phu; nhiu dja phuang, ca quail, don vj to 
chüc thirc hiên chat chê, nghiêrn the nhung cüng có dja phuang, cci quan, dan vj 
cOn ici là, chü quan; mt s cp üy, chInh quyn cci s cOn lung tüng, chua chü 
d)ng, chua quy& 1it và thiu sang tao,  nMt là vic huy dng cà h thng chInh trj 
vào cuc chua thirc chat, chixa hiu qua; nhiu cci quan, dan vj, t chüc, Ca nhân 
chua chap hành nghiêm yêu cu giãn cách,... ánh hithng dn k& qua phông, chng 
djch bnh trên dja bàn Thành ph. 

TruOc tInh hInh do, nhrn tn diving th?yi gian "yang" giàn cách, kim soát 
không dé djch lay lan din rng trên dja bàn Thành ph& uu tiên ti da cho vic 
bào dam sirc khOe, diii sang cüa Nlhan dan; quail trit Lji kêu gçi phOng, chng 
dai djch Covid-19 cüa Tng BI thu Nguyn Phü Tr9ng, quan dim vâ tu tixO'ng 
chi dao cüa Bô ChInh trj, Ban BI thu, Quc hi, Chinh phü, Thu tuOng ChInh phü, 
Ban Chi dao  quôc gia phOng, chng djch; vâi tinh thin xuyên su& tr Thành ph 
tâi cci sâ và trng can b, dãng viên, lirc lucmg vu trang, Nhân dan Thu do là phâi 
mi tiên bào v, chäm soc sue khOe cho Nhân dan là nhim vi quan trQng truâc 
mat, dông thai phài báo v bng duc Thu dO, ngn chn và chi&i thng dai  djch 
Covid-19; Ban Thithng vçi Thành üy yêu cu các cp üy dâng, chInh quyn, Mt trn 
T quc, các t chüc chInh trj - xã hi tü Thành ph dn cci sâ, truâc ht là dng 
chI BI thu c.p üy, nguOi dirng du các cci quan, dan vj, dja phucing, can b chñ ch& 
các cap thrc hin nghiêm các ni dung sau: 
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1. Nhn thüc sâu sc hon nüa nghia, tm quan trçng v giãn cách xà hi d 
tp trung phông, chng dch Covid-19; xác djnh rô day là sir mnh, là nhim viii 
chinh trj uu tiên s 1 d bão v an toàn, tInh mng Nhân dan, bão v cuc song yen 
bmnh và tucmg lai phát trin cüa Thu do, cüa dAt nuâc. Toàn h thông chInh trj 
xuyên su& tr Thành ph dn CG si cllng vào cuc mt cách thirc chat, chü dng, 
quyt 1it, tp trung cao nht trin khai dAy dü, nghiérn tüc, dng b các bin pháp 
cp bach phOng, chng djch beth  Covid- 19 theo Chi thj s 16/CT-TTg cüa Thu 
tixàng ChInh phü, van bàn s 177-CV/TU cüa Ban ThRmg Vçi Thành üy và Chi thj 
s 1 7ICT-UBND cüa Chu tjch UBND Thành ph& 

Phát buy hoat dng cüa T phông, chng Covid-19 cong dng; huy dng ti 
da sir tham gia cüa hrc luçing dan quân tr v, dan phông, di tçr qun, các doàn 
viên, hi viên, nht là doàn viên thanh niên tInh nguyen,  cru chin binh,... d vra 
phát huy süc manh  tng hçp cüa câ h tMng chInh trj, vu'ra giàm tài cho 1irc luçing 
chInh quy, 1irc hrçing tuyn dAu trong cong tác kim soát djch bnh. Dng thai, tip 
tVc dAy mnh tuyên truyn bang nhiu hInh thüc d toàn dan nâng cao thirc tr 
giác, t1I nguyen và chü dng tham gia phông, chng djch, nghiêm t11c thirc hin quy 
djnh cüa Thành .ph& tr bão v mInh và bão v an toàn tirng cci quan, dan vj, gia 
dlnh, thôn, t dan ph& xã, phuàng, thj trn tth qun, huyn, tbj xã và toàn Thành ph& 

2. Tang cung trách nhim tp th cp üy, chinh quyn các cp g.n vâi nêu 
cao trách thim cá nhân, nht là nguñ dung dAu; vic thirc hin các bin pháp cp 
bach phông, chng djch Covid-19 do cp üy các cp, trirc tip là ban thuông vii 
cp Uy, dng chI bI thu cp üy chi dao  và chju trách nhim truàc Ban Thuting v 
Thành üy, Ban Chi dao  Thành phi v hiu qua cong tác phông, chng djch tai  dja 
phiscing, dan vj mInh quân 1. Khn truang rà soát, dánh giá tInh hInh, chin chinh 
toàn din vic trin khai, t chüc thirc hin, thng cu&ng kim tra, gim sat thirc hin 
nôi dung Chi thj s 1 6/CT-TTg cüa Thu tircng ChInh phü, van bàn so 1 77-C V/TV 
cüa Ban Thung vit Thành üy và Chi thj s 1 7/CT-UBNID cüa Chü tjch UBND 
Thành ph trên dja bàn mlnh quàn 1, bão dam th?c hin mt cách th?c chit, dng 
b, nghiêm tuc, chit chê và toàn din trng ni dung tai  các van bàn chi dao  cüa 
Thu tithng ChInh phü và Thành ph& dc bit là tai  các bnh vin, khu cong 
nghip, ciim cong nghip lang ngh chq dan sinh, trung tam thuang mai,  siêu thj, 
cua hang ban hang thit yu, khu dong dan cu, các khu cách ly tp trung, khu 
phong tOa. 

3. Phãn cong nhim vi ciii th cho tfrng thành viên trong ban thiRing vi cp 
üy, ban chi dao  phông, chng djch Covid- 19 các cp; cong khai s6 din thoai trirc 
duing day nóng và trirc phông, chng djch d ngithi dan bit lien h; t chüc trirc 
ban 24/24h và 7 ngày/tun d kjp thai chi dao  giài quy& cOng vic trong mci tInh 
hung; gn quàn 1 dja bàn vui trách nhim cá than dng chI cp Uy viên, üy viên 
ban thuang vçi các cp; bI thu chi b, truang thOn, t tru&ng t dan ph, cãnh sat 
khu vrc; tang cuing các keith giám sat cña Mt trn T quic các cp và Nbân dan. 
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4. Các dja phuang, dan vj chü dng, tich circ chia sé kinh nghim, các mô 
hInh hay, each lam t& trong phông, chng djch bnh nhu mô hInh each ly "3 lop", 
"4 ti chô" và thôn, lang, to dan ph, khu dan cu tr quãn ti mt so qun, huyn,... 
d nghiên cru trin khai nhân rng trén toàn dja bàn Thành ph& Các qun, huyn, 
thj xA chü dtng lam vic ci1 th vOi trng ca quan, dan vj, doanh nghip trên dja 
bàn, yeu cu xay dung k hoach lam viec, k hoach san xut kinh doanh, bào dam 
thirc hin dung quy djnh v giân each va s hrqng ngi.thi di lam, nhât là dôi vOi các 
ca quan, t chirc, doanh nghip Trung uoig, dng thôi phát buy trách nhim nêu 
guang cüa các ca quan nay vOi ca sO. Cp üy, t chirc dãng các cp chi dao  các 1irc 
luçmg chirc näng ma nông c& là lirc luo'ng Cong an, Quan di tang cixOng kim tra, 
kiêm soát t?i  ch và li.ru dng, kien quyt xO l nghiêm các t chüc, cá nhân vi 
phm quy djnh trong phông, cMng djch bnh Covid- 19. Ben cnh eác khu each ly 
tp trung cüa Thành ph& cp üy dãng, chmnh quyn dja phuccng cp huyn t chirc, 
quyt djnh thành 1p các khu each ly d có th tip nhn ngay cong dan F 1 ti da 
bàn khi có yêu cu. 

Cüng vOi phOng, chng djch, các cp üy dãng, chInh quyn các cap phãi quan 
tam chám lo dOi sng cüa Nhân dan, nht là nhftng nguOi có hoàn cárih khó khän, 
di tuçing yu th trong xã hi; khn truang trin khai kjp thOi các chInh sách h 
trq theo Nghj quyt s 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 cüa ChInh phü và các Nghj 
quyt cüa HDND Thanh pM, dng thOi tMp tyc rà soát, d xut Thành pM ban 
hành M sung các chInh sách M trq di vOi hrc luçmg tham gia phông, cMng djch 
và ngix?i dan, nht là cac dM tuçmg kho khän d khOng ai bj bó 1i phIa sau. 

5. Các Doan kim tra theo Quyt djnh s 1103 -QD/TU, ngay 04/6/2021 cña 
Ban ThuOng v1,i Thành üy; các cp, các ngành cüa Thành pM theo chüc nàng, 
nhim vv tang cuOng mat do kim tra dot xut, kim tra cOng vy v cOng tác 
phOng, cMng djch ti cáe dja phuang, dan vj (tic qun, huyçn, thj xâ den t2n xã, 
phwàng, thi trán và thón, lang, t dan p!4 ccx sà cách ly tp trung,...); giám sat 
thuOng xuyên cong tác lânh do, chi do cüa cac cp üy trirc thuc và nguOi dirng 
du cp y; coi hiu qua thirc hin cong tác phông, cMng djch bnh Covid-19 là 
thuOc do uy tIn, näng hrc, trách nhim cüa cp üy, nguOi dirng du, lam can cü d 
dáith gia can bO, xp loai thi dua,... Thông qua kirn tra, giám sat, kp thOi biu 
duang, khen thuOng nai lam tat, dang thOi nhc nhO, phê bInh, kST lut nghiêrn fbi 
lam chua tat; cOng ba cOng khai d lam guang. 

6. Ban can sir dãng UBND Thành pM chi dto UBND Thành ph& Ban Chi dao 
phông, cMng djch Covid-19 cüa Thanh pM quyt 1it diu hành các bin pháp cp 
bach phông, cMng djch Covid-19. 

Dãng doàn HDND Thành pM pMi hqp vOi Ban can sir dãng UBND Thành 
ph6 can dai, phân ba nguan lirc, dam bão phic vi cong tac phông, cMng djch trên 
dja bàn Thành pM; xem xét, quyt djnh kjp thOi cac bin pháp M tr? các 1irc luçrng 
tham gia phông, cMng djch, các dai tuqng yu th, các t chuc, doanh nghip bj 
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ánh hithng bi djch bnh, gop phn tháo g& khó khAn trong hoat dng san xuât 
kinh doanh, bão dam an sinh xã hi. 

Các cp üy dâng, chInh quyn, Mt trn T quc, các t chüc chInh trj - xã 
hi tü Thành ph dn Co so' quán trit, trin khai nghiêm the Chi thj, thuo'ng xuyên 
báo cáo Ban Thmg vi Thành üy kt qua thirc hin. Truo'ng hcp khó khän, vuo'ng 
mc ho.c phát sinh v.n d dt xut, kjp tho'i báo cáo Thu&ng trirc, Ban Thuo'ng vii 
Thành üy d dixqc chi dao  giâi quyt. 

Các ban Dãng, Van phông Thành üy can ctr chirc nng, nhim vii duqc giao, 
nrn ch&c tInh hInh, kim tra, don dc, kjp tho'i tham mi.ru Ban Thuo'ng vi Thành ñy 
lãnh do, chi do, giãi quy& nhing khó khän, vu&ng mc trong qua trInh thirc hin 
cong tác phOng, chng djch Covid-19. 

Vài truyn thng doàn kt, bàn linh, kiên cuo'ng, quy& 1it, näng dng, sang 
tio và tinh thn "chng djch nhu chng gic", Ban Thuo'ng vi Thành üy tin tu'o'ng 
toàn h thong chInh trj tü Thành ph dn co so' và toàn th Nhân dan chung sCrc, 
dng lông sê vi.rçlt qua khó khän, thách thirc d sO'm chin thing dai  dch Covid- 19. 

Chi thj nay ph bin dn chi b d t chüc thirc hin./. 

Noinhân:  
- Die Nguyn Phii Tr9ng, Tong Bi thu 

Ban Chap hành Trung uung Dáng, 
- Ban BI thtr Trung uo'ng Dáng, 
- Thu tuó'ng ChInh phü, (Dê b/c) 
- Ban Clii dao  Quôc gia PCDB, 
- Ban TGTW, VP TW Dãng, VP TBT, 
- Thuông trirc Thành üy, 
- Ban Thuông vti Thành üy, 
- Các die Thành üy viên, 
- Dáng doàn HDND Thành phô, 
- Ban can sir dãng UBND Thành phô, 
- MTTQ, các to chcc chInh trj-xä hi Thành phô, 
- Các ban Dáng, Van phông Thành üy, 
- Các qun, huyn, thj üy, dãng Ciy true thuc. 
- Luu Van phOng Thành üy. 

T/M BAN THU(JNG VJ 
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