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UY BAN NHAN DAN
TINH THUA THIEN HUE

CQNG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc

SO'UBND-GD
V/v chü dng phucxng an thành 1p ccx sâ
each ly dan sir c.p xä

Thia Thiên Hue', ngày 7,2 tháng 7 nàm 2021

KInh gui:
- UBND các huyn, thj xâ, thành ph Hut;
- S& Y t;
- Cong an tinh;
- B Chi huy Quân sr tinh.
TInh hInh dch bnh COVID-19 ti các dja phucmg trên Ca nuâc vn tip
tiic din bin phrc tap; tinh Thüa Thiên Hu dang có 02 ca ducxng tInh vOi
SARS-CoV-2 (ngày 04/7 và ngày 11/7/2021), nguy ccx lay lan djch bnh tü ben
trong và lay nhim tl'.r ben ngoài vào vn rt cao. D chü dng di phó vâi tInh
hu6ng djch bnh trên dja bàn tinh lan rng và ngu&i v tr các dja phucing có
djch ngày càng nhiu, áp 1ic cong tác each ly tp trung, Chii tjch UBND tinh
yêucâu:
1. ChU tjch UBND cáe huyn, thj xä, thành ph Hu chi do UBND cp
xä, Ban Chi d.o C OVID- 19 các x, phuing, thj trn rà soát ccx sO v.t chit phông
chng djch trên dja bàn d chü dung phucxng an cãi tao, sir dicing, trimg diing lam
ccx s& each ly dan sr trên da bàn d thiic hin each ly tp trung phông eh6ng
djch COVID- 19; dam bào 1 xä, phuxng, thj trn chü dng 1 ccx s& cách ly ttp
trung khoàng 50 ngithi. V ccx cu nhân sr thành 1p khung each ly d diu hành
chung ccx sx each ly, ru tiên sr ding hrc luçxng ti ch nhix cong an, quân s%r, các
ban, nganh, doan the cx cap xa.
2. Giao So Y t huOng dn vic dam bào các yêu cu
phông chng djch di v&i các ccx sO each ly dan sir c.p xã.
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3. B Chi huy Quân sir tinh, Cong an tinh chü dng phucxng an diu hành
nhân sir cong an, quân si ti các xã, phuOng, thj tr.n, dam báo nhim vi quc
phông - an ninh và phông chng djch COVID-19./.
Nii nhin:
- Nhu trén;
- CT và các PCT UBND tinh;
- S? Tài chInh;
- VP: CVP, các PCVP;
- Liru: VT, GD.
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