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                                                        KẾ HOẠCH 

Thực hiện Quyết định số 3090 /QĐ-UBND ngày 22/8/2021 của UBND tỉnh 

Nghệ An về việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ và tiếp tục bổ sung một số biện pháp cấp bách để phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vinh 

 

Căn cứ Quyết định số 3090/QĐ-UBND ngày 22/8/2021 của UBND tỉnh Nghệ 
An về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ và tiếp tục  bổ sung một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-

19 trên địa bàn thành phố Vinh, UBND thành phố Vinh ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Huy động tối đa các lực lượng chức năng, các tổ chức, đoàn thể trong hệ thống 
chính trị từ Thành phố đến phường, xã cùng sự đồng hành của toàn dân để thực hiện 
mạnh mẽ, quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19; với 

phương châm “bốn tại chỗ” nhằm ngăn chặn, xử lý đẩy lùi dịch bệnh ở vùng đỏ 

(vùng có ca nhiễm COVID-19), bảo vệ vùng xanh (vùng chưa có ca nhiễm 
COVID-19). 

2. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị, lực lượng liên quan để đảm bảo 
môi trường phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện để khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất,... hoạt động phát triển kinh 
tế. 

3. Đảm bảo tình hình an ninh trật tự, ổn định trật tự xã hội, hạn chế tối đa 
những hệ lụy phát sinh từ dịch COVID-19, đảm bảo cuộc sống cho các gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, duy trì các hoạt động 

cần thiết của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

II. VỀ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Công tác tuyên truyền 

- Bằng nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, các phòng, ban ngành, 
UBND các phường, xã phổ biến nhanh chóng, kịp thời, thường xuyên các nội dung, 

biện pháp, yêu cầu của Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ y tế, của cấp ủy, chính quyền 
thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

- Tuyên truyền để mọi tổ chức, cá nhân thấy rõ những mối nguy hại, những hệ 
lụy khôn lường của đại dịch đối với tính mạng, an ninh, an toàn xã hội; kêu gọi 

toàn thể nhân dân khắc phục, vượt qua những khó khăn trong thời gian thành phố 

thực hiện cách ly y tế, đồng lòng, quyết tâm đoàn kết cùng cấp ủy, chính quyền 
thực hiện tốt nhất công tác phòng, chống dịch. 

- Truyền thông về sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, 
ngành y tế và các lực lượng tuyến đầu trong việc chủ động, quyết liệt triển khai các 



2 

 

   

 

biện pháp phòng, chống dịch. Cổ vũ ghi nhận, đồng thời tiếp tục kêu gọi huy động 

các tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân đoàn kết chung tay đóng góp mọi nguồn lực 
cho công cuộc phòng, chống dịch bệnh. 

- Yêu cầu mọi người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nơi đang cư trú 
“ai ở đâu thì ở đó” không di chuyển, đi lại ngoài đường; thực hiện tuyệt đối nguyên 

tắc: Gia đình cách ly với gia đình; khối, xóm cách ly khối, xóm; phường, xã cách ly 
với phường, xã. 

- Thông tin đầy đủ các chế tài xử lý, xử phạt các hành vi vi phạm trong công 
tác phòng, chống dịch. Truyền thông nêu gương người tốt việc tốt đồng thời công 

khai các tổ chức, cá nhân vi phạm để giáo dục, nhắc nhở, răn đe tạo sự nghiêm 

minh trong công tác phòng chống dịch. 

- Tuyên truyền để mọi người dân tự chăm lo tốt cho sức khỏe bản thân, gia 
đình và cộng đồng; chủ động kịp thời khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm khi có 

các triệu chứng lâm sàng như; đau họng, sốt, ho, khó thở hoặc có triệu chứng  nghi 

ngờ nhiễm COVID-19. 

- Tăng cường công tác thu thập thông tin, biên tập nhanh các tin, bài đảm bảo 
tính kịp thời, duy trì công tác tiếp, phát sóng của hệ thống Đài truyền thanh từ 

thành phố đến phường, xã. 

2. Kiểm soát, xử lý khi có tình huống dịch bệnh 

- Tổ công tác truy vết của Thành phố và các phường, xã tiếp tục phối hợp chủ 
động nhanh chóng thực hiện truy vết thần tốc lịch trình di chuyển, tiếp xúc, quan hệ 

của F0 và chuyển F0 vào bệnh viện dã chiến ngay sau khi kết thúc việc truy vết, kịp 
thời đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung và tổ chức quản lý chặt chẽ các 

trường hợp F2, F3 theo quy định. 

- Tiến hành xét nghiệm toàn diện đối với công dân trên địa bàn thành phố 
Vinh một cách tích cực, quyết liệt nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, cách ly F1 
và các đối tượng liên quan (Có kế hoạch riêng). 

        - Đảm bảo các điều kiện khu cách ly y tế tập trung: 

        +Tiếp tục khảo sát mở rộng các khu cách ly để đáp ứng tối thiểu toàn Thành 
phố cách ly đủ 5000 người, trong đó giao cho các phường xã đảm bảo khu cách ly 

tối thiểu 100 giường trên 1 phường xã. Bố trí đa dạng các khu cách ly miễn phí và 

thu phí để người cách ly lựa chọn. Trong trường hợp các khu cách ly của Thành 
phố và phường, xã quá tải thì đề  nghị UBND tỉnh Nghệ An ra Quyết định trưng 

dụng các khách sạn, cơ sở lưu trú, các ký túc xá trường Cao đẳng, Đại học, Dạy 

nghề,… để sử dụng cách ly tập trung công dân Thành phố là F1 

+ Đảm bảo an ninh trật tự và an toàn trong các khu cách ly. Quản lý chặt chẽ 
người cách ly, không để xẩy ra lây nhiễm chéo. Đảm bảo kịp thời cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, vật tư y tế trong khu cách ly. 

3. Quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

Thực hiện theo Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Kế hoạch này. 

- Giao UBND các phường, xã thông báo cho người dân và các tổ chức, cá 
nhân trên địa bàn về danh mục các loại hình sản xuất, kinh doanh được phép hoạt 
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động. Các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không nằm trong Danh mục được 

phép thì dừng hoạt động. 

- UBND các phường, xã thông báo và yêu cầu người đứng đầu các cơ sở, 
doanh nghiệp, tổ chức được phép hoạt động chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn 

tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch tại cơ sở.  

- Dừng hoạt động đối với các chợ trên địa bàn Thành phố. 

- Không cho phép hoạt động giao nhận hàng - Shipper tự do. 

4. Quản lý các hoạt động văn hóa – thông tin, tôn giáo 

- Đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính - viễn thông, duy trì và đảm 
bảo công tác thông tin liên lạc thông suốt. Ưu tiên các nguồn lực để tập trung mở 

rộng và kịp thời đảm bảo các điều kiện về công nghệ, trang thiết bị viễn thông tại 
các cơ quan, công sở có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo 

công tác phòng chống dịch, các phường, xã, khu cách ly,.... 

- Đối với các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn Thành phố, chỉ cử 
các phóng viên cần thiết để tham gia tác nghiệp nhưng phải đảm bảo tuyệt đối công 
tác phòng chống dịch theo quy định. 

- Tạm dừng các hoạt động nghi lễ, tôn giáo, tín ngưỡng; dừng tất cả các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giải trí nơi công cộng.  

- Đối với việc cưới, việc tang:  

+ Việc cưới: Không tổ chức tiệc cưới. 

+ Việc tang: Không để đám tang quá 48 giờ; chỉ tổ chức nghi lễ trong phạm vi 
gia đình, không quá 20 người, không tổ chức lễ viếng và phải đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch theo quy định. Đối với trường hợp do nhiễm và nghi nhiễm 
COVID-19 tử vong thì thực hiện xử lý thi hài theo quy định. 

5. Thiết lập các điểm chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 

- Phối hợp với Công an Tỉnh thành lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch 
trên các tuyến đường chính nhằm ngăn ngừa, phát hiện xử lý người, phương tiện 

giao thông ra/vào thành phố Vinh. 

- Tiếp tục duy trì 14 chốt kiểm soát, ngăn chặn người dân ra vào tại 14 cửa 

ngõ của Thành phố Vinh gồm: tại cầu Bến Thủy 1, đường Dũng Quyết giao nhau 
với đường tránh Vinh, Quốc lộ 46C (địa phận xã Hưng Hòa giáp ranh với xã Nghi 

Thái, huyện Nghi Lộc), đường Phạm Hồng Thái giao nhau với đường tránh Vinh, 

đường Trần Đình San (địa phận phường Vinh Tân giáp ranh với xã Hưng Mỹ, 
huyện Hưng Nguyên), đường Quốc lộ 46 về phía Tây (Cầu Ma, xã Hưng Chính 

giáp ranh với thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên), đường 72m giao nhau 

với đường Ngô Đức Mai, đường Quốc lộ 46B (cầu chợ Già, địa phận giáp ranh 
giữa xã Hưng Đông với xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên), đường Quốc lộ 1A 

đoạn qua xã Nghi Liên, đường Quốc lộ 46A về phía Đông (đối diện Đại học Vinh 

cơ sở 2), đường 72m về phía Đông (địa phận xã Nghi Đức giáp ranh với xã Nghi 
Phong, huyện Nghi Lộc), đường Lê Viết Thuật (địa phận xã Hưng Lộc giáp ranh 

với xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc), đường Bùi Thế Đạt (địa phận giáp ranh xã 

Nghi Ân với xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc), tại đường 72m giao nhau với 

đường tránh thành phố Vinh (thuộc phường Vinh Tân) để kiểm soát thực hiện đầy 
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đủ các biện pháp phòng chống dịch như: trình báo giấy xác nhận kết quả xét 

nghiệm Test nhanh hoặc xét nghiệm PCR có kết quả âm tính, thời gian trong vòng 
03 ngày kể từ ngày lấy mẫu xét nghiệm; thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt theo 

quy định. 

- Tiếp tục duy trì 29 điểm chốt chặn, kiểm soát tại các trục đường giao thông 
có kết nối với các xã, huyện lân cận và tuyệt đối không cho người và phương tiện 
đi qua mà hướng dẫn cho người và phương tiện muốn ra/vào thành phố thì đi đến 

14 chốt do UBND Thành phố lập để được xem xét cho ra vào. 

- Tuân thủ nguyên tắc người dân không ra /vào Thành phố. Các trường hợp 

đặc biệt thì phải xuất trình Giấy báo kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 âm tính 

(bằng phương pháp PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên Virus SARS-COVI-2) 

trong thời hạn 72 giờ kể từ ngày có kết quả xét nghiệm do cơ quan xét nghiệm có 

chức năng cấp. 

- Tổ chức lực lượng bảo vệ vùng xanh (vùng chưa có ca nhiễm COVID-19):  

Giao UBND các phường, xã cử một đồng chí Lãnh đạo UBND trực tiếp chỉ 
đạo điều hành tổ chức huy động tối đa các lực lượng Công an, bảo vệ dân phố, dân 

quân tự vệ, đoàn viên thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN phụ nữ, Hội 
Nông dân (nếu có); lực lượng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, 

trường học đóng trên địa bàn để thực hiện bảo vệ vùng xanh (vùng chưa có ca 

nhiễm COVID-19). Cụ thể: 

+ Đối với phường, xã vùng xanh phải thiết lập các điểm chốt, tổ chức lực 
lượng phối hợp các lực lượng của Tỉnh, Thành phố kiểm soát phòng chống dịch 

xung quanh phường, xã để quản lý chặt chẽ công dân ra/vào phường, xã không để 

phát sinh lây lan dịch bệnh trên địa bàn. 

+ Đối với các phường, xã đã có ca nhiễm COVID-19, thì tại các khối, xóm 
chưa có ca nhiễm phải thiết lập các chốt kiểm soát xung quanh khối, xóm để bảo vệ 
vùng xanh khối, xóm đó. Trong mỗi khối, xóm có tổ dân cư vùng xanh thì thiết lập 

chốt kiểm soát bảo vệ vùng xanh của Tổ dân cư. 

6. Công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch bệnh 

- Tiếp tục duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục, hiệu quả của 04 tổ kiểm 
tra, hướng dẫn được thành lập theo Quyết định số 4329/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 
về việc kiện toàn các Tổ công tác kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố; Quyết định số 

4296/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND thành phố Vinh về việc thành lập các 

Tổ tuần tra lưu động, giao nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chínhvà bổ sung lực lượng 
cho các Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố; Quyết 

định số 3614/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND thành phố Vinh để kịp thời 

phát hiện và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm các quy định về phòng 
chống dịch COVID-19. 

- UBND các phường, xã quyết liệt chỉ đạo các Tổ kiểm tra của phường, xã 
tăng cường hoạt động kiểm tra theo phân cấp, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm trong phòng chống dịch. 
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* Lưu ý xử lý nghiêm người vi phạm: không có trường hợp ngoại lệ, đặc biệt 
(không xin gọi điện thoại cho người thân). 

7. Thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội 

 - Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố chủ trì xây dựng kế hoạch  
cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho người dân trong thời gian 

thực hiện cách ly y tế. 

- Phòng Lao động – TB&XH chủ trì, hướng dẫn các phường, xã và các đơn 
vị liên quan tổ chức rà soát kỹ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, người già 

neo đơn, người có công, người lao động mất việc làm,…. do ảnh hưởng của dịch 
COVID-19 để có phương án hỗ trợ cần thiết. 

- Tổ tư vấn tiếp tục thực hiện tiếp nhận thông tin của các tổ chức, cá nhân 
phản ánh về các hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt cần có sự giúp đỡ, hỗ trợ; từ đó chủ 

động tham mưu UBND Thành phố giải quyết. 

- Đối với việc đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trên địa 
bàn thành phố (có Phương án riêng) 

8. Thực hiện chế độ làm việc 

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể 
các cấp trên địa bàn thành phố Vinh căn cứ vào mục 3 Chỉ thị 16/CT-CP ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm 

việc đảm bảo nhiệm vụ của đơn vị, nhưng tối đa không quá 20% tổng số cán bộ, 
công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị; thực hiện đảm bảo điều kiện “3 tại 

chỗ”. 

- Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch 
UBND các phường, xã căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm xây dựng 
phương án bố trí cán bộ, công chức, viên chức phụ trách các lĩnh vực quan trọng, 

cần thiết thì bố trí làm việc trực tiếp tại cơ quan; đối với các trường hợp khác thực 

hiện phương án làm việc trực tuyến tại nhà. Tuy nhiên, quân số làm việc tại cơ 
quan phải đảm bảo tối đa 20% số cán bộ, công chức, viên chức của phòng, đơn vị, 

phường, xã. Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Chủ 

tịch UBND các phường, xã lập danh sách các trường hợp làm việc tại nhà, báo cáo 

Chủ tịch UBND thành phố Vinh (Qua Văn phòng HĐND-UBND thành phố Vinh). 
Trong trường hợp thật cần thiết, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND 

các phường, xã điều động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để để xử 

lý, giải quyết công việc theo yêu cầu của Chủ tịch UBND Thành phố. 

- Đối với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND Thành phố, các đơn 
vị và UBND phường, xã: bố trí, phân công cán bộ, công chức, viên chức trực giải 

quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp và công dân đối với các thủ 

tục thực sự cần thiết, có thời hạn theo luật định như: thế chấp, xóa thế chấp quyền 
sử dụng đất,… 

9. Phân công trách nhiệm và xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm 

- Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Vinh 
tiếp tục bám vào các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 4272/QĐ-UBND 

ngày 16/8/2021 để thực hiện nghiêm túc.  
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- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường, xã, cơ quan, tổ chức, đơn vị, 
doanh nghiệp, trường học phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, 
chống dịch trên địa bàn, lĩnh vực, đơn vị, tổ chức...được phân công phụ trách, quản 

lý, không được chủ quan, tắc trách, đùn đẩy mà để xảy ra lây nhiễm dịch COVID-

19 tại địa phương. 

- Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
tỉnh quản lý vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19, ngoài việc xử lý vi phạm 

của các cơ quan chức năng (nếu có), báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 

tỉnh xử lý theo quy chế, quy định hiện hành. 

- Các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vi phạm trong công tác phòng 
chống dịch COVID-19, tùy theo mức độ vi phạm đề nghị cấp trên trực tiếp hoặc cơ 
quan thẩm quyền có trách nhiệm xử lý đối với người đứng đầu và tập thể có vi 

phạm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị và UBND các phường, xã thực hiện 
nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ; đồng thời căn cứ vào các nội dung nhiệm vụ và giải pháp trong 

Kế hoạch này để tổ chức triển khai thực hiện linh hoạt, quyết liệt và hiệu quả. 

2. Giao cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố, phường xã 
phải bám sát cơ sở và chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn kịp thời tháo gỡ những khó khăn 

vướng mắc, bất cập trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn. 

3. Đối với các văn bản, nội dung do UBND thành phố Vinh ban hành trước 
đây không phù hợp với nội dung của Kế hoạch này thì bãi bỏ. 

4. Kế hoạch này có hiệu lực thực hiện kể từ 00h00 ngày 23/8/2021 đến 00 giờ 
00 ngày 30/8/2021./. 

 
Nơi nhận: 
- BCĐ Phòng chống Covid-19 Tỉnh (b/c); 
- Sở Y tế Nghệ An; 
- TT Thành ủy (b/c); 
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể TP; 
- BCĐ phòng, chống Covid-19 TP; 
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP; 
- Các phòng, ngành, đơn vị trực thuộc TP; 
- Đảng ủy, UBND các phường, xã; 
- Lưu: VT, HS. 
                                                                   

 
 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Ngọc Tú 
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Phụ lục I 

DANH MỤC CÁC LOẠI HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH 

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày         tháng         năm 2021  

của UBND thành phố Vinh) 

 
 

TT Danh mục 

1 

Xăng, dầu, gas, khí đốt, nhiên liệu được phép hoạt động nhưng yêu cầu 
đảm bảo các điều kiện sau: 

- Đối với các vị trí làm việc có tiếp xúc trực tiếp với khách hàng thì khi 
đi làm phải có các giấy tờ sau: Giấy báo kết quả xét nghiệm âm tính 

(test nhanh hoặc PCR) trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét 
nghiệm, giấy đi đường theo mẫu kèm theo Kế hoạch này; thẻ nhân viên 

của đơn vị, giấy tờ tùy thân (CMND hoặc CCCD). 

- Lực lượng lao động làm việc văn phòng không quá 50% tổng biên chế 

văn phòng và đảm bảo thực hiện “3 tại chỗ” (làm việc, ăn uống, ngủ 
nghỉ tại chỗ). 

2 

Điện, cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải: 

- Đối với các vị trí làm việc có tiếp xúc với khách hàng, người ngoài 
đơn vị thì khi đi làm phải có: Giấy báo kết quả xét nghiệm âm tính (test 

nhanh hoặc PCR) trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm, 
giấy đi đường theo mẫu kèm theo Kế hoạch này; thẻ nhân viên của đơn 
vị, giấy tờ tùy thân (CMND hoặc CCCD).  

- Đối với tại các trạm, nhà máy: định kỳ 07 ngày phải xét nghiệm ngẫu 
nhiên cho 20% người lao động; lập danh sách báo cáo cho UBND 

phường, xã nơi có trạm, nhà máy hoạt động; thực hiện “3 tại chỗ”. 

- Đối với văn phòng: Bố trí không quá 50% số cán bộ văn phòng của 

đơn vị và đảm bảo thực hiện 3 tại chỗ. 

- Không tổ chức đi thu trực tiếp tiền điện, nước trong thời gian thực hiện 

Kế hoạch này. 

3 

Dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa:  

- Đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa theo tuyến luồng xanh 

đã được Sở GTVT Nghệ An quy định tại Thông báo số 2768/TB-
SGTVT ngày 10/8/2021: yêu cầu có Giấy nhận diện có mã QR còn thời 

hạn do ngành giao thông vận tải cấp; nếu không có giấy nhận diện có 
mã QR hoặc có nhưng hết thời hạn thì phải có Giấy báo kết quả xét 

nghiệm âm tính (test nhanh hoặc PCR) trong vòng 72 giờ kể từ khi có 
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kết quả xét nghiệm và giấy tờ tùy thân (CMND hoặc CCCD); 

- Chỉ cho phép Doanh nghiệp có Giấy đăng ký kinh doanh được cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền cấp để vận chuyển hàng hóa thiết yếu; vật liệu 
xây dựng công trình thủy lợi, chống ngập úng và công trình xây dựng 
trọng điểm cấp bách, đặc thù được phòng Quản lý đô thị thành phố Vinh 

xác nhận tính cấp thiết. Trên xe tối đa 02 người có đầy đủ các giấy tờ 
sau: Giấy báo kết quả xét nghiệm âm tính (test nhanh hoặc PCR) trong 

vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm, giấy đi đường theo mẫu 
kèm theo Kế hoạch này; thẻ nhân viên của đơn vị, giấy tờ tùy thân 

(CMND hoặc CCCD). 

4 

Dịch vụ ngân hàng, kho bạc:  

Bố trí làm việc trực tuyến tại nhà, khuyến khích số làm việc tại trụ sở 

không quá 30% tổng CBCNV của đơn vị và đảm bảo thực hiện “3 tại 
chỗ”. 

Những vị trí làm việc có tiếp xúc với khách hàng và người ngoài đơn vị 
phải thực hiện test nhanh kháng nguyên hoặc PCR 3 ngày/lần. 

5 

Cơ sở kinh doanh dịch vụ (Bưu chính, Viễn thông, Truyền hình, Báo 

chí): 

Đối với phóng viên báo chí, người đưa bưu phẩm, người sửa chữa viễn 

thông truyền hình tại nhà khách hàng: Khi đi làm phải có Giấy báo kết 
quả xét nghiệm âm tính (test nhanh hoặc PCR) trong vòng 72 giờ kể từ 

khi có kết quả xét nghiệm, giấy đi đường theo mẫu kèm theo Kế hoạch 
này; thẻ nhân viên của đơn vị, giầy tờ tùy thân (CMND hoặc CCCD). 

6 

Nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất (bao gồm trong khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp: 

- Bộ phận hành chính chỉ bố trí không quá 20% số cán bộ nhân viên 

hành chính của đơn vị và thực hiện 3 tại chỗ; 

- Lực lượng lao động thường trú ở Thành phố Vinh và làm việc tại các 

Nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Vinh thì cho 
phép đi làm bằng phương tiện cá nhân nhưng phải có: Giấy báo kết quả 

xét nghiệm âm tính (test nhanh hoặc PCR) trong vòng 72 giờ kể từ khi 
có kết quả xét nghiệm; thẻ nhân viên của đơn vị có ảnh cá nhân, giấy tờ 
tùy thân (CMND hoặc CCCD); 

- Lực lượng lao động thường trú ở Thành phố Vinh và làm việc tại các 
Nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất ở ngoài thành phố Vinh được đi ra 

khỏi thành phố và không được quay trở lại trong thời gian dịch bệnh 
(thực hiện “3 tại chỗ” tại nơi làm việc); khi đi ra phải có giấy xác nhận 

người của đơn vị ngoài Thành phố và có Giấy báo kết quả xét nghiệm 
âm tính (test nhanh hoặc PCR) trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả 
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xét nghiệm; giấy tờ tùy thân (CMND hoặc CCCD); 

- Lực lượng lao động thường trú ở ngoài địa bàn thành phố mà làm việc 

trong các Nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố thì 
được vào thành phố nếu có: Giấy báo kết quả xét nghiệm âm tính (test 
nhanh hoặc PCR) trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm; thẻ 

nhân viên của đơn vị, giấy tờ tùy thân (CMND hoặc CCCD) và không 
được quay trở ra, yêu cầu chủ sử dụng lao động bố trí “3 tại chỗ” hoặc 

đưa đón ăn ở tập trung tại một địa điểm trong Thành phố, thực hiện “1 
cung đường 2 điểm đến”. 

- Định kỳ 07 ngày xét nghiệm ngẫu nhiên cho 20% người lao động của 
đơn vị 

7 

Công trình xây dựng, hoạt động thu gom rác thải, chăm sóc cây xanh, 

cây cảnh 

- Tạm dừng hoạt động xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố 

trừ: công trình thủy lợi, chống ngập úng; các công trình xây dựng trọng 
điểm cấp bách, đặc thù được phòng Quản lý đô thị thành phố Vinh xác 

nhận tính cấp thiết.  

- Hoạt động thu gom rác thải: Bộ phận hành chính bố trí không quá 50% 

tổng cán bộ nhân viên hành chính của đơn vị và thực hiện 3 tại chỗ; 
Định kỳ 07 ngày xét nghiệm ngẫu nhiên cho 20% người lao động của 

đơn vị, 

- Chăm sóc cây xanh, cây cảnh: Chỉ cho phép thực hiện hoạt động tưới 
cây, xử lý sự cố liên quan cây xanh 

8 

Cơ sở kinh doanh: Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, Vacxin phòng bệnh, 
thuốc chữa bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản: Thực hiện “3 tại chỗ”, 

yêu cầu vị trí làm việc có tiếp xúc với khách hàng và người ngoài đơn vị 
phải thực hiện test nhanh kháng nguyên hoặc PCR: 3 ngày/lần 

9 

Cơ sở sản xuất mặt hàng thiết yếu (như gạo tẻ; gạo nếp;vừng lạc; đậu; bột 

mỳ và các sản phẩm từ bột mỳ; sữa và các sản phẩm từ sữa; thịt và các 
sản phẩm từ thịt; trứng và các sản phẩm từ trứng; thủy sản và các sản 

phẩm từ thủy sản;  rau, củ, quả và các sản phẩm từ rau, củ, quả; các loại 
gia vị; đường; dầu ăn; nước uống đóng chai; một số mặt hàng lương thực, 
thực phẩm khác phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu hàng ngày): Thực 

hiện “3 tại chỗ”, yêu cầu vị trí làm việc có tiếp xúc với khách hàng và 
người ngoài đơn vị phải thực hiện test nhanh kháng nguyên hoặc PCR: 3 

ngày/lần 

10 
Cửa hàng kinh doanh hàng hóa thiết yếu (siêu thị, siêu thị mi ni, cửa 
hàng bán lẻ, chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm): Thực hiện “3 tại 

chỗ”, yêu cầu người lao động phải thực hiện test nhanh kháng nguyên 
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hoặc PCR: 3 ngày/lần 

11 

Cơ sở kinh doanh: Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh, thiết bị y tế, dịch vụ 
khám chữa bệnh, khẩu trang, sản phẩm tẩy rửa, kháng khuẩn…: Thực 

hiện “3 tại chỗ”, yêu cầu người lao động phải thực hiện test nhanh 
kháng nguyên hoặc PCR: 3 ngày/lần 

12 
Cơ sở giáo dục thực hiện dạy và học trực tuyến (theo hướng dẫn của Sở 

giáo dục và Đào tạo). 

13 

Gara ô tô; các cơ sở sửa chữa điện máy, điện lạnh, điện dân dụng: 

- Gara ô tô: Chỉ cho phép các đại lý chính hãng ô tô hoạt động; 

- Các cơ sở sửa chữa điện máy, điện lạnh, điện dân dụng được phép hoạt 
động 

- Khi ra đường phải có: Giấy đi đường theo mẫu kèm theo Kế hoạch 
này; thẻ nhân viên của đơn vị, giầy tớ tùy thân (CMND hoặc CCCD); 

Đối với nhân viên giao dịch với khách hàng và người ngoài đơn vị phải 
có thêm Giấy báo kết quả xét nghiệm âm tính (test nhanh hoặc PCR) 

trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm; 

14 
Hàng hóa, dịch vụ phục vụ tang lễ: Phải thực hiện test nhanh kháng 
nguyên hoặc PCR: 3 ngày/lần. 

15 

Cửa hàng mua bán vật tư, vật liệu phục vụ các công trình xây dựng, giao 

thông (xi măng, sắt thép, gạch đá…): Thực hiện “3 tại chỗ”, yêu cầu 
người lao động phải thực hiện test nhanh kháng nguyên hoặc PCR: 3 

ngày/lần 

16 
Các cơ sở công trình giao thông đầu mối (cảng hàng không, ga đường 
sắt): Thực hiện “3 tại chỗ”, yêu cầu người lao động phải thực hiện test 

nhanh kháng nguyên hoặc PCR: 3 ngày/lần. 

17 
Các trường hợp khẩn cấp khác như cấp cứu, thiên tai, hỏa hoạn, xe quân 
sự, quốc phòng an ninh, xe công vụ, xe chở người đi cách ly… 
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Cơ quan cấp giấy 
Số:…………….. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
……, ngày….. tháng…..năm 2021 

 

  

GIẤY ĐI ĐƯỜNG 

Trong thời gian giãn cách 

(Áp dụng đối với người làm việc lưu động) 

 

1. Họ và tên:………………………;   Giới tính……………………………… 

2. Sinh ngày…. tháng…. năm….. ; 

3. Số CCCC/CMND:……………...; Ngày cấp:………….; Nơi cấp:……… 

4. Số điện thoại:………….; 

5. Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………… 

6. Phòng, ban, bộ phận nơi làm việc:………………………………………… 

Thuộc công ty:………………………………………………………………… 

7. Địa chỉ cơ quan…………………………………………………………….. 

8. Vị trí công tác:………………………………………………….................... 

9. Đã tiêm vắc-xin Covd-19            Chưa tiêm vắc-xin Covid-19  

10. Có thuộc diện xét nghiệm Covid-19 định kỳ: Có                Không 

11. Đề nghị được tham gia giao thông trên cung đường (hoặc địa bàn phường, 

xã, phụ trách - kèm theo QĐ hoặc thông báo phân công của Doanh nghiệp)…… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………. đi lúc: …….. giờ, trở về lúc:  …giờ;  

Mục đích tham gia giao thông:…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Giấy đi đường có hiệu lực kể từ ngày ký, chỉ có giá trị trong thời gian giãn cách xã 

hội. 

Cơ quan/ đơn vị/Công ty/Người lao động cam đoan những nội dung nêu trên 

đúng sự thật, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành 

nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

(Xuất trình kèm theo Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân; Văn bản của 

Công ty, đơn vị sử dụng lao động) 

*Ghi chú: Đối với trường hợp phân công theo địa bàn (mục 11): đề nghị cán 

bộ, người lao động có sổ lịch trình di chuyển  (cập nhật hàng ngày) trên các 

tuyến đường (thời gian, cung đường di chuyển, địa điểm đến làm việc, mục đích 

làm việc), để phục vụ công tác truy vết khi có yêu cầu. 
                                                                                                       THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN                                      
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Cơ quan cấp giấy 
Số:…………….. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

……, ngày….. tháng…..năm 2021 
 

 

GIẤY ĐI ĐƯỜNG 

Trong thời gian giãn cách 

(Áp dụng đối với người làm việc cố định) 
 

 

1. Họ và tên:………………………;   Giới tính……………………………… 

2. Sinh ngày………. tháng……. năm…… ; 

3. Số CCCC/CMND:……………...; Ngày cấp:………….; Nơi cấp:………… 

4. Số điện thoại:………………………………………………………………..; 

5. Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………….. 

6. Nơi làm việc:………………………………………………………………..…; 

7. Địa chỉ cơ quan……………………………………………………..……….. 

8. Chức vụ/Vị trí công tác:…………………………………………….……….... 

9. Đã tiêm vắc-xin Covd-19       Chưa tiêm vắc-xin Covid-19  

10. Có thuộc diện xét nghiệm Covid-19 định kỳ: Có                Không 

11. Đề nghị được tham gia giao thông vào các ngày (trong tuần): 

Ví dụ: - Thứ 2: Sáng hoặc chiều hoặc cả ngày; - Thứ 3: Nghỉ; Thứ 4: 01 buổi 

sáng; ….(theo lịch phân công công việc của Thủ trưởng cơ quan/Doanh nghiệp 

kèm theo); 

- Cung đường di chuyển từ nhà (ở) đến cơ quan: (trên các tuyến đường/hoặc qua 

địa bàn các phường/xã)…………………………………………………………… 

……………………………………………………………..................................... 

…………………………………………………………………………và ngược 

lại. 

- Thời gian di chuyển hàng ngày: Thường từ lúc……...giờ..…đến lúc…..…..giờ 

Mục đích tham gia giao thông:…………………………………………………… 

Giấy đi đường có hiệu lực kể từ ngày ký, chỉ có giá trị trong thời gian giãn cách 

xã hội. 

Cơ quan/ đơn vị/Công ty/Người lao động cam đoan những nội dung nêu trên 

đúng sự thật, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành 

nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

(Xuất trình kèm theo Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân; Văn bản của 

Công ty, đơn vị sử dụng lao động) 
                                                                                             THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN                                      
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Phụ lục II 
QUẢN LÝ ĐI LẠI TRONG THÀNH PHỐ VÀ  

QUẢN LÝ RA/VÀO THÀNH PHỐ 
(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày         tháng         năm 2021  

của UBND thành phố Vinh) 

I. Quản lý đi lại trong Thành phố 

1. Nhóm 1- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ 

quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể các cấp: Được đi từ nhà đến 

địa điểm làm việc, các địa điểm được phân công đến làm việc và ngược lại. 

Thủ trưởng đơn vị cấp giấy đi đường cho CBCCNLĐ đơn vị mình theo 

mẫu kèm theo của Kế hoạch này; Có giải pháp để CBCCVCNLĐ của mình 

không sử dụng giấy đi đường để đi ra khỏi nhà làm việc khác; lưu ý số lượng 

giấy sử dụng để đi lại ngày làm việc không quá 20% biên chế. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện bố trí 

CBCCVCNLĐ thực hiện “3 tại chỗ”.  

2. Nhóm 2 - Người lao động tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất 

kinh doanh và doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết yếu: Được đi từ nhà đến địa 

điểm làm việc, các địa điểm được phân công đến làm việc và ngược lại. 

Khi đi đường phải mang theo: Giấy đi đường do Thủ trưởng đơn vị cấp, 

Giấy tờ tùy thân. Đối với vị trí làm việc tiếp xúc với khách hàng (nhân viên thu 

ngân, nhân viên giao dịch ngân hàng, shipper, người bán hàng...) thì phải kèm 

theo giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72h kể từ khi xét nghiệm 

- Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm lập danh sách người lao động  cần 

thiết phải đi làm, gửi UBND phường, xã sở tại kiểm tra, xác nhận làm căn cứ 

cấp giấy đi đường cho người lao động.  

- Giao UBND các phường, xã sau khi xem xét, chấp thuận danh sách 

CBCNV do Doanh nghiệp đăng ký thì đăng tải danh sách lên Cổng thông tin 

điện tử của thành phố; Các nhóm Zalo “Thành phố Vinh thân yêu”; ‘Tổ phòng 

tỏa Covid”; “Tổ xử lý vi phạm Covid-19”; đồng thời gửi về UBND thành phố 

(qua phòng Quản lý đô thị) để theo dõi, giám sát. 

- Các đơn vị nếu vi phạm (cấp giấy khống chỉ, cấp cho người ngoài đơn 

vị, ngoài danh sách được chấp thuận) sẽ bị xem xét đình chỉ hoạt động và/hoặc 

xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.  

3. Nhóm 3: Người dân đi mua sắm hàng hóa thiết yếu: 

- Công dân phường, xã nào thì chỉ được mua hàng tại các cửa hàng siêu 

thị mini, chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm, cửa hàng bán lẻ đóng trên địa 
bàn phường, xã đó. 
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- Đối với Thẻ đi chợ: 

+ Chỉ được sử dụng 1 lần tại 1 địa điểm mua bán: siêu thị hoặc các cửa 

hàng bán lẻ hoặc chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm. Ngoài ra, Thẻ được sử 

dụng để mua hàng tại các điểm bán hàng do UBND Thành phố tổ chức. Giao 

UBND các phường, xã thông báo cho các địa điểm kinh doanh nói trên thực hiện 

kiểm soát cắt góc và giao lại Thẻ đã cắt góc cho người dân đến mua hàng. 

+ Đối với các bếp ăn tập thể của các đơn vị lực lượng vũ trang, công an, các 

doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, các cơ sở nấu ăn cho các khung cách ly, 

khu vực phong tỏa, cách ly y tế và các trường hợp đặp biệt khác. Tùy từng trường 

hợp cụ thể, yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị có văn bản báo cáo UBND phường, 

xã sở tại để được cấp Thẻ đi chợ hàng ngày. 

4. Nhóm 4: Người giao nhận hàng (shipper) 

- Tất cả các shipper thuộc các Doanh nghiệp dịch vụ vận chuyển hàng hóa 

được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh, khi lưu 

thông trên đường phải có các loại giấy tờ sau: Giấy báo kết quả xét nghiệm âm 

tính bằng phương pháp PCR trong thời hạn 72 giờ kể từ ngày có kết quả xét 

nghiệm, thẻ hành nghề có xác nhận của Chủ Doanh nghiệp và sổ nhật trình giao 

nhận hàng hóa. 

- Thời gian hoạt động từ 7h đến 18h hàng ngày. 

II. Quản lý ra/vào thành phố Vinh: 

1. Nhóm 1- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ 

quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể đi thực hiện nhiệm vụ công vụ. 

Điều kiện qua chốt: Có văn bản phân công đi làm nhiệm vụ của cơ quan 

quản lý kèm giấy tờ tùy thân. 

2. Nhóm 2 - Xe vận tải chở hàng hóa thiết yếu, xe chở hàng xuất khẩu... 

Điều kiện qua chốt: Xe đúng chở hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm, 
lương thực thực phẩm, vật tư, vật liệu, trang thiết bị phục vụ các ngành nghề 

thiết yếu được hoạt động trong Thành phố, hàng hóa xuất khẩu...; Xe có mã QR 
code luồng xanh do Sở GTVT cấp hoặc có Giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 

72h kể từ khi xét nghiệm và Giấy tờ tùy thân có ảnh; số người trên xe theo quy 
định của ngành GTVT. 

3. Nhóm 3 - Xe quân sự, công an làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xe 
của các lực lượng truy bắt tội phạm, xe phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, 

xe PCCC, xe cấp cứu… 

Điều kiện qua chốt: Xe có phù hiệu, biển số đủ để nhận diện của ngành, 

đơn vị đang đi làm nhiệm vụ, nếu đi bằng xe dân sự (biển trắng, vàng) thì phải 

xuất trình giấy tờ chứng minh đang đi làm nhiệm vụ. 
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4. Nhóm 4 - Các trường hợp đặc biệt khác: Xe chở người ra viện, nhập 
viện; xe đón người thân ở Sân bay, bến tàu... 

Điều kiện ra vào: Có giấy tờ chứng minh sự nhất thiết phải ra/vào Thành 

phố (như: giấy ra viện, giấy chuyển viện, vé máy bay, xác nhận của UBND 
phường xã thị trấn nơi cư trú...) và Giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72h kể 

từ khi xét nghiệm và Giấy tờ tùy thân có ảnh. 

III. Quy trình kiểm soát qua chốt và xử lý một số tình huống đặc biệt 

1. Quy trình 

1.1. Dừng phương tiện, hướng dẫn vào địa điểm khai báo y tế: Lực lượng 
Công an chịu trách nhiệm. 

1.2. Đo thân nhiệt, kiểm tra Giấy chứng nhận xét nghiệm COVID-19 
(Nếu có): Lực lượng Y tế chủ trì, phối hợp lực lượng khác. 

1.3. Khai báo Y tế (Bằng Giấy hoặc QR Code): lực lượng Y tê, Công an 
và các lực lượng khác. 

1.4. Xét nghiệm test nhanh (nếu không có Giấy chứng nhận xét nghiệm 
hoặc có Giấy nhưng hết hạn): Lực lượng Y tế. 

1.5. Trả kết quả xét nghiệm (Nếu xét nghiệm). 
2. Xử lý một số trường hợp đặc biệt 

  2.1. Đối với trường hợp đo thân nhiệt nếu phát hiện sốt hoặc người có 
biểu hiện ho sốt,… thì đưa vào khu vực cách ly tạm thời, đồng thời thông báo 

cho Trung tâm Y tế để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 
tiếp theo. 

2.2. Khi xét nghiệm có kết quả dương tính, kịp thời đưa vào khu vực cách 

ly tạm thời và báo ngay cho Trung tâm Y tế để xử lý. 
2.3. Đối với trường hợp đi qua mà không cư trú tại thành phố Vinh thì 

hướng dẫn đi qua theo đường tránh Vinh hoặc đường ven sông Lam.  
2.4. Đối với những trường hợp từ vùng dịch hoặc vùng giãn cách theo Chỉ 

thị số 15 hoặc Chỉ thị số 16 về cư trú tại thành phố Vinh thì bố trí vào địa điểm 
cách ly tạm thời, thông báo cho UBND phường, xã nơi công dân về cư trú tổ 

chức đưa công dân về trạm Y tế để khai báo y tế và thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch COVID-19 tiếp theo. 

IV. Phân công thực hiện 
1. Công an thành phố Vinh chịu trách nhiệm tham mưu, điều hành hoạt 

động tại các chốt. 
2. UBND các phường, xã nơi có chốt chịu trách nhiệm bố trí địa điểm cách 

ly tạm thời và tổ chức vận hành nơi cách ly tạm thời. 
3. Trung tâm Y tế chịu trách nhiệm bố trí xét nghiệm COVID-19 tại các 

chốt kiểm soát phòng, chống dịch. 

4. Phòng Y tế thành phố Vinh chịu trách nhiệm bố trí trang thiết bị, vật tư 
phục vụ tại các chốt. 

5. Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố chịu trách nhiệm công tác hậu 
cần phục vụ tại các chốt. 
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6. Đề nghị Thành Đoàn Vinh cung cấp mã nhận diện QR-Code để phục vụ 
khai báo y tế và hướng dẫn khai báo y tế qua kết quả Code, tổng hợp báo cáo về 

phòng Y tế. 
7. Các chốt kiểm soát phòng, chống dịch tổng hợp báo cáo tình hình hoạt 

động hàng ngày về phòng Y tế thành phố Vinh. Trên cơ sở đó, giao phòng Y tế 
tổng hợp, báo cáo cho Ban Chỉ đạo Thành phố; đồng thời thông báo số công dân 

về cư trú tại phường, xã để phường, xã biết, quản lý. 
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