
Uv BAN NHAN DAN 
T1T'EII NINH BINH 

S& Lfg,L/uBNDVP6 
V/v trin khai thrc hiên Kt lun 

cüa Thu tuàng ChInh phü ti 
Thông báo so 272/TB-VPCP ye 
phong, chong djch COVID-19 

CONG BOA xA HQI CIIJ NGHIA VIT NAM 
Dôc Ip  -  Tuj do -  Hanh phüc 

Ninh Blnh, ngàyO tháng 8 nám 2020 

Kmnh g1ri: 
- Giám dc Cong an tinh; 
- Chi huy tru&ng BO Chi huy Quãn sr tinh; 
- Thu trithng các co quan, dan vj trên dja bàn tinh; 
- Chu tjch UBND các huyn, thãnh ph& 

Thrc hin Kt 1un cüa ThU ti.ràng ChInh phU Nguyn Xuân PhUc tai  cuc 
hçp Th.thng trirc Chinh phU trrc tuyên vti các dja phuang ye phông, chông djch 
COVID- 19 ti Thông báo so 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020 cUa Van phông ChInh 
phU, UBND tinh yêu câu Giám dôc Cong an tinh, Chi huy tru&ng B Chi huy 
Quân sir tinh, Thu tru&ng các S&, Ban, ngành, doàn the, các cci quan, dan vj trên 
dja bàn tinh, ChU tjch UBND các huyn, thành phô can tp trung chi dao,  to chIrc 
thirc hin tot m)t so ni dung sau: 

1. Tp trung thrc hin nghiêm ni dung van bàn s 472/UBND-VP6 ngày 
28/7/2020 cUa UBND tinh; Thông báo s 34/TB-UBND ngày 30/7/2020 cUa 
UBND tinh thông báo Kêt 1un cUa ChU tjch UBND tinh, Trtthng Ban Chi dao  ti 
Hi nghj Ban Chi dao  phông, chông djch COVID-19 tinh ngày 30/7/2020; van 
bàn so 204/BCD-VP6 ngày 03/8/2020 cUa Ban Chi dao  phông, chng djch 
COVID-19 cUa tinh ye vic khân trLrang triên khai các bin pháp phông, chông 
djch COVID-19. 

2. Tip tiic quán trit sâu s&c, thirc hin nghiêm quan dim "chng djch nhu 
chOng gic", huy dng sij vào cuc cUa cà h thông chinh trj và toàn dan, dê cao 
k lut, k) cuang, trách nhim cUa ngu?i dirng Mu trong lãnh do, chi do cong 
tác phông, chông djch; tuyt dôi không la là, chU quan, hoang mang, dao dng. 

- Khài dng, kich hoat h thng phông, chng dlch  ti các dja phuang, chu.n 
bj sn sang mçi phuang an dáp irng các tInh hung djch bnh, không dê bj dng. 

- Barn sat tInh hlnh, blnh tTnh và chU dng Crng phó, thirc hin nghiêm các 
chi dao  cUa Trung uang và cUa tinh; quyt tarn ngän chn thành cong dqt djch 
nay, không d djch lay lan trén din rng. 

- Bang nhiu bin pháp, hInh thtrc tuyên truyn phU hçip kêu gçi ngixcii dan 
chU dng khai báo y te, theo dôi tInh hInh süc khöe, khi có biêu hin ho, sot thi 
thông báo dê dxcic kiêm Ira, theo dOi, xét nghim. 

- Chi dao  thirc hin nghiêm các bin pháp bâo dam an toàn, ngan ngl'ra djch 
bnh ti các hoit dng, sir kin, dja diem có tp trung dông ngtthi, trong hot dng 
vn tái cong cong,  nhât là ti các dO thj. 
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- Tp trung clii dao  thic dAy phát trin hoat dng san xuAt kinh doanh, 
không dê dirt gay do djch bnh, thAt là tai  các do thj, trung tam kinh té lan, cac 
nha may, xi nghip, không duqc ngän song, cam chçi, gay trà ngi cho san xuât, 
nhât là san xuât hang xuât khâu. 

3. SÔYt 
- Clii dao  dAy mnh nàng hrc thirc hin xét nghim, thng cong suAt xét 

nghim, huy dng các ca so y tê có khà nng thirc hin xét nghim bao gOm cã 
cácccrsOytêti.rnhãn. 

- ChuAn bj sn sang nhãn hrc, Co sO 4t chAt, 4t tu, trang thi& bj dam bào 
cho vic thu dung, diêu trj các truOng hçip m&c bnh; xay dmg bnh vin dâ chiên, 
báo dam an toàn, tiêt kim chi phi. 

- Rà soát, sit cht vic phông, chng djch tai  các cci sO y t, không d xáy 
ra cac ô djch t?i  các Co sO y té. Trin khai áp dung các quy trinh phãn luông, phân 
tuyén, không dê lay lan djch bnh trong các co sO y tê; trang bj phông h day dü 
cho nhãn viên y t trirc tiép phàng, chng djch, bào dam an toàn t& nhât cho di 
ngfl nhân viên y tê. 

- Chi dao  diu trj hiu qua các ca bnh mAc COVID-19, Co bin pháp báo 
dam an toãn cho các bnh nhân, nhât là bnh nhãn nng tai  các bnh vin; tang 
cuOng phôi hçip, trao dOi chuyên mon k5 thut gifta các tuyên trong vic diêu trj 
bnh nhãn COVID-19. 

4. Côngantinh 

- Chü trI, ph& hcip vOi SO Du ljch, I.JBND các huyn, thành ph6 kim tra 
nghiêm ngt các co sO liiu trü, các khu virc, dja diem tp trung dOng nguOi. 

- XCr l nghiem theo pháp lu.t, k ca xCr l hInh sir các truOng hçip dua tin 
không diing s1r that, không khai báo y t, khai báo y tê không trung thiic; trôn 
tránh, chng d&, không chap hành bin pháp cách ly y té; gäm hang, tang giá, gay 
bat on thj truOng. 

5. BChihuy Quânsirtinh 

Tip tic t chüc t& bin pháp cách ly y t; tin hành rà soát, kim tra toãn 
b quy trinh thirc hin each ly không dé xây ra lay thim trong các cci sO cách ly 
tp trung; có phucmg an diêu tiêt hqp l vic tiêp nhn, phãn l°ai sang icc các 
truOng hçip phâi thirc hin cách ly, khOng d qua tâi CC co sO each ly tp trung. 

6. SO Thông tin và Tmyn thong, Dài Phát thanh và Truyn hmnh tinh, Báo 
Ninh BInh, Cong thông tin din tü tinh 

- Tip tic thông tin kjp thOi, dAy dü, cong khai, minh bach v din bin 
djch, d nhãn dan yen tam, d cao cãnh giác, dông thOi không gay thin l hoang 
mang trong xâ hi; tp trung thông tin ye vic h?n  chê tp trung dông ngu&i, 
khuyn khIch và huOng dn khai báo y tê tr nguyen, si'r diing üng dirng Bluezone, 
phát hin sam và thông báo cho chInh quyn v các trung hçTp nghi mac bnh 
hoc di ye tr vi)ng có djch. 

- Tang cuOng khuyn cáo nguOri dan nâng cao thirc tr gi1t gin src khOe 
cho bàn than và cong  dông (giU v sinh, deo khâu trang noi cOng cong và trén cac 
phuong tin giao thông cOng cong, giãm tii tip,  gii khoãng cách an toãn khi tiêp 
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xUc, an u6ng lath mnh, rèn 1uyn sirc khöe) và thirc hin t6t các khuyn cáo cüa 
cci quan chirc nãng ye phông, chông djch COVID-19, nhât là dôi vói nguôi cao 
tuôi, có beth nn. 

6. D nghj Uy ban Mt trn Tt quc Vit Nam tinh và các to chirc thành viên 

Tang cuing clii dao  các cAp Doãn, hi dAy mnh vic vn dng doàn viên, hi 
viên, nhãn dan dé cao cãnh giác, chU dtng, tçr giác thc hin có hiu qua các bin 
pháp phông, chông djch dê mi ngi.r?i dan tip t11c là mOt  chin  sS', mi thôn, xóm, 
lang, ban, khu phô... là pháo dài, cing chung süc, dông lông day lüi djch bnh. 

7. Cüng vi vic quyt lit phông, chng djch, các ngành, các co quan, dcm 
vj, cac dja phucing can tp trung thi,rc hin quyêt liit các giãi pháp the, hftu hiu 
de kip thri tháo g& khó khän cho san xuAt, kinh doanh, báo dam an sinh xà hi, 
trong do: 

- Khn truang ph& hqp rà soát, tháo g nht:tng vurng mc trong thirc hin 
các gói h trçl (goi an sinh xà hi, gói tài khóa và gói tiên t - tin diing); 

- Tip tic khuyn khich, thüc dAy trin khai các i'mg diing trên nn tang trirc 
tuyên (day hQc, khám bnh tr xa, lam vic, h9p trrc tuyên; cung cap djch vi cong 
trirc tuyên, thuong mai  din ti:r,...); i:rng dtng mnh me chuyên dôi sO, h trçl hiu 
qua các doanh nghip, khuyên khIch nhUng ngix?i tré dóng gOp vào qua trInh 
chuyn dôi so. 

8. UBND các huyn, thành ph 

- Tip tic chi dao,  t chirc thirc hin t& các nhim vi phOng, chng djch 
beth trên dja bàn. 

- Tip tiic thirc hin mjc tiêu kép vira phông chng djch vfra phát trin kinh 
têxãhi. 

Yêu cAu Giám dc Cong an tinh, Chi huy truOng Bô Clii buy Quân s1r tinh, 
Thu trixOng các s, ban, ngành, doàn the cüa tinh, các co quail, &m vi trên dja bàn 
tinh, Chü tjch UBND các huyn, thành ph can cü chüc näng, nhim vi nghiêm 
tüc triên khai thirc hin các ni dung chi do trên và chju trách thim truâc Chü 
tjch UBND tinh, UBND tinh ye vic thirc hin cOng c phOng, chong djch 
COVID-19 di vâi lTnh virc, dja phiwng phii trách.I 

No'i nhn: 
-Nhutrên; 
- ThLrôrng trirc Tinhüy; 
- Lãnh dao  UBND tinh; 
- Thir?mg trtre các Huyn ñy, Thành üy; 
- Các thãnh vien BCD phông chông djch cüa tinh; 
- UBND các huyn, thành phô; 
- TfTH-CB, các VP; 
- Luu: VT, VP2, VP6. 
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CHU TICH 

Dinh Van Diên 
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