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Ninh BInh, ngày 09 tháng 11 nám 2021 

KInh gui: 
- Các S, ngành, doàn th cüa tinh; 
- UBND các huyn, thành phô. 

Th1rc hin kin chi do cüa Thu tu&ng ChInh phü v tang cixng 
thirc hin các bin pháp phông, chng djch COVID- 19 vüa an toàn, linh hot, 
kim soát hiu qua djch vita phic hi phát trin kinh t ti Cong din s 
8149/CD-VPCP ngày 07/11/2021 cüa Van phông ChInh phü, Ban Chi do 
phông, chng djch Covid-19 tinh yêu cu: 

1. Ban chi dao  phông, chng djch COVTD-19 các cp thirc hin nghiêm 
Nghj quyt 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 cüa ChInh phü v "ThIch 1mg an toàn, 
linh boat, kim soát hiu qua djch COVID-19" và Van bàn s 246/UBND-VP6 
ngày 22/10/202 1 cüa UBND tinh; chun bj phuong an, kjch bàn phông, chng 
djch trên dja bàn, co quan, don vj dam báo linh hoat, khoa hoc, hiu qua, phü 
hqp vri tInh hInh thirc t din bin djch Covid- 19 trên dja bàn tinh. 

Các Si, ngành, doàn th cüa tinh, UBND các huyn, thành ph tip tiic 
quán trit và thirc hin nghiêm nhftng giài pháp phông, chng djch nhii xét 
nghim nhanh, each ly kjp thii, diu trj hiu qua,... gn vói thirc hin t& vic 
khôi phiic, phát trin kinh t xä hi; tang cuing kim tra cong tác phông, chng 

djch t?i  các co quan, don vj, t chlrc, doanh nghip, tht là tai  bnh vin, co si 
San xut, chçc, siêu thj, nhà ga, bn Xe... yêu cu thirc hin nghiêm antoancovid; 

d.y manE  tuyên truyn ngui dan tip tiic thtc hin 5K, không vi dä tiêm vc 

xin ma lo là, chü quan; xii l nghiêm vi phm v phông, chng djch. 

2. Si Y t chü trI, phi hçip vâi các co quan, don vj có lien quan nâng cao 
näng lirc h thng y t, nht là y t co s; chdtn bj sk sang thành ltp ngay tram 

y t luu dng a nhüng ncii djch büng phát, dja bàn djch phirc tap; ti chirc tiêm 
chüng nhanh, kjp thai, hiu qua ngay sau khi d'irqc phân b vc xin. 

3. Si Lao dng - Thuong binh và Xã hi chii trI, phii hçip vai UBND các 

huyn, thành ph và các co quan, don vj lien quan tip tVc  rà soat, thirc hin 
ngbiêm chInh sách h6 tr ngithi dan, an sinh xã hi, bào dam kjp thai, hiu qua, 
dung di ttiçng theo quy djnh. 



Ban chi do phông, chng djch COVID-19 tinh yêu câu các Sâ, ngành, 
doàn th cüa tinh, UBND các huyn, thành phé can cü chüc näng, nhim vii 
nghiêm tiic trin khai thirc hin các ni dung yêu cu nêu trên. Giao Sâ Y t theo 
dôi, don dc, tng hcip kt qua thirc hin báo UBND tinh, Ban chi do phông, 
chéng djch COVTD-19 tinh./ 

Noi nhân: 
- Nhu trén; 
- Lãnh dao UBND tinh; 
- Lãnh dao Van phông, các VP; 
- Lmi: VT, VP6. 
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