
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
TINH NINH BINH Dc 1p - Tu' do - Hanh phüc 

S: O& /UBND-VP6 
V/v trin khai thrc hin Cong 
din so 1300/CD-TTg cüa Thu 

t11ng chInh phü ye phàng, 
chông djch COVID-19 

Ninh BInh, ngày29 tháng 9 nàm 2020 

KInh giri: 
- Giám dc Cong an tinh; 
- Chi huy trithng B Chi huy Quân sr tinh; 
- Thu trung các co' quan, don vj trên dja bàn tinh; 
- Chü tjch UBND các huyn, thành ph& 

Djch beth COVID- 19 tai  nuôc ta dã co bàn duoc kiêm soát tot, ca nuâc dã 
tang ciImg trin khai các giãi pháp thirc hin miic tiêu kép dt k& qua t&. 
Trên dja bàn tinh Ninh BInh ti,ir ngày 04/5/2020 dn nay không phát hin ca mc 
mOi trong cong dng. Tuy nhiên, nguy co' djch bnh vn luôn thung trirc; 
trên dja bàn tinh, ti mt s ncii ngithi dan bt du xutt hin tam 1 chü quan, thirc 
hin không dung, không dy dü các bin pháp phông, chng djch. 

Thrc hin Cong din s 1300/CD-TTg ngày 24/9/2020 cüa Thu tithng Chinh 
phü v phông, chng djch COVID- 19; d duy trI vüng chc thành qua phông, 
chng djch, to Co s thüc dy các hoat  dng phiic hEM, phát trin kinb t, bão v 
siirc khóe nhân dan trên dja bàn tinh, UBND tinh yêu cu Giám dc Cong an tinh, 
Chi buy tru&ng Bô Chi buy Quân sir tinh, Thu truàng các só, ban, ngành, doàn 
th, các Co quan, don vj trên dja bàn tinh, Chü tjch UBND các huyn, thành ph 
cn tp trung chi dao,  t chüc thirc hin t& mt s ni dung sau: 

1. Tiêp tiic thirc hin nghiêm ni dung cong van s 601 /UBND-VP6 ngày 
25/9/2020 cüa UBND tinh ye vic trin khai thirc hin Kêt lun cña Thñ tuó'ng 
ChInh phü tai  Thông báo s 337/TB-VPCP v phông, chng djch COVID- 19. 

2. Tiêp tiic d cao cãnh giác, tuyt di không 1' là, chü quan trrnc nguy co 
djch bnh, t chüc thirc hin nghiêm các bin pháp phông, cMng djch theo dñng 
chi dio cüa Trung uang và cüa tinh, trong do liru 2 các ni dung sau: 

a) Th?c hin nghiêm các bin pháp: deo khâu trang khi ra khOi nhà, ti các 
dja dim và trén phuong tin giao thông cong cOng; rüa tay thu&ng xuyên b6g 
xà phông hoc dung djch sat khun; han  ch tii tp dông ngui tai  noi cong cong; 
gitt khoáng each an toàn khi tip xüc. 
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b) Tang cumg kim tra, chn chinh, bão dam thirc hin dy dü, nghiêm tüc 
các bin pháp phông, chng djch trong phtm vi quân 1, xir 1 nghiêm minh các 
trii?mg hçip vi phim. 

c) Chi tr9ng phông, chng djch tai  các thành ph& th trn, dja bàn tp trung 
dông dan cu, các khu vurc thuèng xuyén có tp trung dông ngu?i, trithng hçc, khu 
cong nghip, chç, siêu thj, cci s cách ly...; dc bit chü báo dam an toàn, quyêt 
không d djch bnh xut hin, lay lan trong các co' sâ y t. Xét nghim các di 
tuqng có biu hin ho, s& trong cong dng cho phü hçp; thçrc hin các bin pháp 
bão dam an toàn cho ngui cao tui, nguñ có bnh 1 nn. 

d) Tmg cc quail, dan vj, t chüc, dja phuxang phãi có phuang an cii the và 
thuorig xuyên rà soát, kim tra, dánh giá müc d an toàn phông, chng djch theo 
tiêu chI do B Y t quy djnh. Nguài dimg du Co quan, don vj, t chirc, dja phuo'ng 
chju trách nhim v phông, chng djch ti cc quail, don vj, t chirc, dja phuang 
mInh và trong phm vi quân l. 

3. SâYt 

- Chü dng chun bj các kjch bàn, báo dam co sâ 4t cht, nhân Fçrc dáp 
1rng yell cu phong, chng djch; thunig xuyên t chüc din tap, tp hun các biri 
pháp üng phó vi các tIrth hung djch bnh có th xày ra. 

- Trumg hçp XULt hin djch bnh, tp trung chi dao  thirc hin các bin pháp 
khoanh vüng that gçrn, cách ly trit d& xét nghim rigay a phtm vi dtn thi&, kjp 
thai truy vt nhanh, bào dam ngän chn, kiên quy& không d djch lay lan trén 
din rng. 

- Chi dao  các dcm vi tr?c  thuc phi hyp vai các don v có lien quan trong 
vic quán 1, phông ch&ig djch di vâi nguai thp cánh vào tinh; tt câ nhffiig 
ngux?ñ nhp cánh du phãi khai báo y t, xét nghim, cách ly, giám sat y t phü 
hçip và thirc hiri các bin pháp phông, cMng djch theo quy djnh. 

- Rà soát, hoàri thin các quy djnh, hi.rrng dn v phông, cMng djch trong 
các hoit dng kinh t - xã hi, bào dam rO quy trInh, thu tiic, trách nhim cüa tfrng 
co quail, don vj rigithi có thm quyn trong thirc hin phông, chng dch, nht là 
di vai cac co sâ y t, quàn l nguai nhtp cânh, Co si each ly tp trung. 

- Dam bào an toàn các Co sâ y t, sit chit vic thirc hiri phân lurig ngi.thi 
di lai  gita các khoa trong nti b co sâ y t. Trng khoa, phôrig thuc co' sâ y t 
du phài duçc kim tra, dánh giá hang ngày v muc d bao dam an toàn cüa khoa, 
phông, co sa y t. Nguai drng du co sa y t, co quan chñ quãn cüa co sa y t 
chju trách thim v kt qua phông, chng djch tai  co sâ y t và dja bàn phui trách. 

S Y t chju trách nhim kim tra, xü l vi phm (nu co) vic dam bão 
cOng tác phông, ch&ig djch tui co sa y t. 
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4. S Thông tin và Tmyn thông, Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh, 
Báo Ninh BInh, Cng thông tin din tü tinh 

Tip tiic truyn thông v phông, chng djch, chü trng truyn thông ye thirc 

hin thông dip 5K, cai dt và sir diing các i'rng d%lng khai báo y té tir nguyen, 
Bluezone. 

5. Cong an tinh 

- Tip tiic kim soát chtt chê, ngän chn kjp th?i và xir 1 nghiêm các 
tru&ng hçip nhp cãnh trái phép; 

- PMi hqp vi Si Y t và các dja phuang tip tiic thirc hin giám sat chit 
chê vic cách ly ti c si lixu ti-Ct, bCto dam yêu cu phông, chng djch. 

6. UBNID các huyn, thành ph 

Chü tjch UBND các huyn, thành ph thijc hin nghiêm các bin pháp 
phông, chng djch, dng thai không d ãnh hu&ng tiêu circ dn hoat dng san 
xut, kinh doanh và &1i sng nhân dan; chju trách nhim truc UBND tinh ye 

vic áp dung các bin pháp phông, chng djch trên dja bàn. 

Yêu cu Giám dc Cong an tinh, Chi huy truàng B Chi huy Quân sir tinh, 
Thu trithng các sâ, ban, ngành, doàn th cCta tinh, các Ca quan, dan vj trên dja bàn 
tinh, Chu tjch UBND các huyn, thành ph can cir chirc nàng, nhim vii nghiêm 
tue trin khai thirc hin các ni dung chi dao  trên và chju trách nhim trilOc Chü 
tjch UBND tinh, UBND tinh v vic thirc hin cong tác phông, chông dch 
COVID-19 di vâi linh virc, dja phixang phii trách. 

Giao Si Yj theo dOi, don dc, tng hçp báo cáo kjp thôi UBND tinh theo 
quy djnh./. 

No'i nhmn: 
- Nhu trên; 
- Thtthng trirc Tinh üy; 
- Lãnh dao UBND tinh; 
- Thuàng trirc các Huyn Uy, Thành üy; 
- Các thành viên BCD phóng chông djch cüa tinh; 
- UBND cac huyn, thành pho; 
- TTTH-CB, các VP; 
- Liru: VT, VP2, VP6. 

1.Tr18 ICVYT 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

 

Dinh Van Diên 
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