
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
T!NH NINH BINH Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

So: /,// /UBND-VP6 Ninh Blnh, ngày,,22 tháng 01 näm 2021 
V/v Khn truong tang cung 

phOng, chông djch bnh Covid- 19 

KInh g1ri: 
- Cong an tinh; 
-BChihuyQuânsirtinh; 
- Bô Chi huy B di Biên phông tinh; 
- Các S, ban, ngành, doân th cüa tinh; 
- Ban Quân 1 Khu Cong nghip; 
- Các c quan, do'n vi trên dja bàn tinh; 
- UBND các huyn, thành ph. 

Theo thông tin tir BO Y t, hin nay tinh Hài Ducmg (dc bit là thành phô 
ChI Linh) và tinh Quàng Ninh (dc bit là càng hang không quôc tê Van Don) dâ 
xác nhn có 82 ca bnh nhim Covid- 19 tii cong dng, dir báo trong thai gian tâi 
djch bnh Covid-19 din bin h& süc phüc tp và khó lung. 

Thicc hin Chi thj 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 cüa Thu tuâng ChInh phü 
v mt s bin pháp cp bach phông, chng djch COVID-19; COng din s 
95/CD-BYT ngày 28/01/2021 cüa Ban Chi dao  quc gia phông chng djch Covid-
19; van bàn chi do cüa Tinh üy Ninh BInh; d chü dng phOng, chng djch 
Covid- 19, ngän chn nguy co lay lan djch bnh trong cong dng, UBND tinh yêu 
cu Giám dc Cong an tinh, Chi huy tnthng B Chi huy Quân sr tinh, Chi huy 
trithng BO Chi huy B di Biên phông tinh; Giám dc các Sà; Thu trithng các 
ban, ngành, doàn th, các co quan, don vi trên dja bàn tinh; Chü tjch UBND các 
huyn, thành ph tp trung chi dao,  t chüc thirc hin t& mt s ni dung sau: 

1. Thirc hin nghiêm các chi do v phông, chng djch Covid- 19 ti các 
van bàn cüa Trung ucing và cüa tinh. Rà soát, si& chat vic th%rc hin các bin 
pháp phOng, cMng djch trên dja bàn, dc bit tai  các Co s y t& trung h9c, siêu 
thj, nhà ga, bn Xe, khu cOng nghip, nhà may, xi nghip, các khu virc thu&ng 
xuyên có hoat dng tp trung dOng nguñ. 

Yêu cu ngi.thi dan thirc hin nghiêm các bin pháp phOng chng Covid-19 
theo hixóng dn cüa B Y tê (thirc hin 5K....); bt buc deo khu trang tai  noi 
cOng cong;  khOng tçi tp dOng ngithi, han ch th chuc các sij kin, gi khoáng 
cách noi cong cong. Kiên quyt xir l nghiêm các trumg hçp vi phm, trách nhim 
ngithi dirng du d xày ra sai phm. 
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2. Dy manh  cong tác thông tin, tuyên truyn v các bin pháp phông, 
chng djch Covid-19. 

- Yêu cu nguYi dan dnIdi/v tir tinh Hãi Ducing và tinh Quãng Ninh tü 
ngày 13/01/2021 chü dng khai báo vâi ci quan y t, chInh quyn dja phuang, 

dng th?i khai báo qua các üng diing NCOVI, BLUEZONE. 

- Khuyn cáo nguñ dan không nên dn các djch, dja phuong có ca bnh 
xác djnh vi Covid-19. 

- Vn dng nguôi dan khai báo, t giác các tru?Yng hçTp nhp cánh trái phép, 
nguñ di/v tü vüng djch d duçic each ly, giám sat, quãn 1 phông, chng djch 
theo quy djnh. 

3. SIYtê 

- Chü trI, thuing xuyên cp nht, dir báo tInh hInh djch beth trên dja bàn 
tinh d tham mu'u cho Chü tjch UBND tinh, UBND tinh và Ban Chi dao  phông, 
chng djch Covid-19 tinh chi dao  trin khai các bin pháp phông, cMng djch 
Covid-19 phü hqp. Hithng din Ban Chi dao  các huyn, thành ph thành 1p và 
sn sang boat dng T phông chng Covid- 19 cong dng. 

- Chü trI, phi hqp vói các cci quan, din vj, dja phiiong giám sat các truing 
hqp tü vüng có djch tr v, dtc bit là ti's tinh Hài Duang và tinh Quàng Ninh, có 
bin pháp sn sang rng phó vâi các tru?mg hqp m.c Covid- 19 tai  cong dng. 

- Chi dao  khn trucmg tang cumg các bin pháp phông, chng djch bnh 
Covid- 19 tai  các ca sâ y t và trong cong  dng. Nâng mirc báo dng cho các Co 

sâ y t d dam báo an toàn trong các cci sâ y t, sn sang, chü dng trong mi tInh 
huing djch bnh xãy ra. 

- TIch c1rc cüng các cp chInh quyM truy vt các trLring hqp Fl, F2, F3 và 
diu tra, giám sat các tnràng hçip trâ v tr noi có djch d có bin pháp xir trI phü hqp. 

- Chun bj dy dü thuc, vt tu, trang thit bj y t, ngun nhân 1irc d sn 
sang dáp 1mg vâi các tInh hung djch. 

- Thirc hin nghiêm ch d báo cáo, thông tin kjp thyi, hang ngày cho 
UBND tinh, Ban Chi dao  phông chng djch Covid- 19 cüa tinh, thông báo trén 
Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh vào 20h00. 

4. Cong an tinh 

- Chü trI, phôi hçp vth B Chi buy B di Biên phông tinh, Si Du ljch, 
UBND các huyn, thành ph và các dan vj lien quan tip titc tang cumg kim tra, 
kiêm soát, phát hin, xü l các trumg hçp nhp cành trái phép, cu trü, luu trü trái 
phép trên dja bàn tinh; vn dng nguñ dan khai báo y t khi có yu t djch t lien 
quan den djch hay có vn d v surc khôe. 

- ChÜ trI, phi hçp vói các co quan chüc näng truy vt các ca Fl, F2, F3; 
dam báo an ninh tai  cac khu each ly. 
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- Phi hop UBNID cac huyn, thành phi xir 1 các truông hcip vj phm quy 
djnh v phông chng djch Covid-19. 

5. Sâ Thông tin và Truyn thông, Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh, Báo 
Ninh BInh, Cng thông tin din t1r tinh 

Dy manh  thông tin tuyên truyn d ngu?ii dan nâng cao thüc cành giác, thirc 
hin ding và dy dü các quy djnh, hithng dn v phông chng djch Covid-19; chü 
tr9ng truyn thông v thông dip 5K, thirc hin bt buc deo khu trang nth cong 
cong, không tii ttp dOng ngithi, chü dng phát hin, thông báo cho co quan chirc 
näng các truô'ng hop nhp cânh trái phép, di/v tü vñng djch, vi phim quy djnh 
phông, chng djch. 

6. Sâ Giao thông vn tãi 

- Th?c hin nghiêm các bin pháp phông, chng djch Covid-19 trén các 
phuang tin 4n tài hành khách, yeu cu hành khách phâi deo khu trang. Ttm 
th?yi dtm các phucmg tin châ khách di/v tr vüng djch v tinh và nguçic lai. 

- Cung cp danh sách hành khách/ lái xe/phii xe trên các chuyn xe di/v tir 
các vüng djch (nhu tinh Hãi Ducing, tinh Quâng Ninh, ...) kê tü ngày 13/01/2021. 

7. SiDu1jch 

Phi hop vi Sä Y t trin khai ngay các bin pháp phông chng djch tti 
các khu, dim du 1ch. Tim drng các tour du ljch tr các vüng djch (nhu: tinh Hãi 
Duong, tinh Quãng Ninh, ...) tâi Ninh BInh và nguçic 1i. Khuyn cáo ngu?i dan 
không nên di du ljch dn các vüng djch cho dn khi kim soát dugc lay lan trong 
cong dng tii các dja phucing nay. 

8. Ban Quán 1 các khu cOng nghip tinh, S Cong Thuong 

- Chi dao  các doanh nghip nghiêm tue thçrc hin nghiêrn cOng tác phông 
chng djch Covid-19 tçti noi lam vic cüa các nhà may, doanh nghip, xi nghip 
trén dia bàn. 

- Tang cuing cong tác quân l d darn bão thçrc hin tt vic theo dOi, giám 
sat y tê ti ncyi cu' trü, nai lam vic theo quy djnh di vâi chuyên gia, lao dng 
nithc ngoài sau khi ht thai gian cách ly tp trung. 

9. Các Sà, ngành, co quan dcrn vj trên dja bàn tinh theo chirc näng, nhim 
vij khân trucmg, tIch circ trin khai các bin pháp phông, chng djch bnh Covid-
19 tii cor quan, dan vj mInh; chü dng phôi hop vi Si Y tê trong cong tác phông, 
chng djch Covid- 19 trên dja bàn tinh. 

10. UBND các huyn, thành ph 

- Chi do UBND các xã/phung/thi trn, các thôn, bàn, th dan ph thành 
1p các TO phông chng Covid-19 tii cong dng. Khn truang rà soát nMng 
tnrng hop tü nithc ngoài v chua cách ly; nhu'ng trmmg hop v tr các vüng djch 
(nhu: thành phô ChI Linh, tinh Hài Duang, huyn Van Dn, tinh Quâng Ninh, ...) 
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tü ngày 13/01/202 1 phái duçic each ly y t tp trung ngay và 1y mu xét nghim 
SARS-CoV-2. Rà soát các trithng hçip di/v tü các vüng djch (ngoài vüng ChI 
Linh tinh Hài Ducing, Van Dn tinh Quáng Ninh ) tü ngày 13/01/2021 yêu câu 
cách ly, giám sat tai  nhà và ly miu xét nghim SARS-CoV-2. 

- Khn trrnmg rà soát, thành ltp các Khu cách ly tp trung trên dja bàn d 
thçrc hin cách ly y t tp trung. Các cc si y t là noi cách ly diu trj ca bnh nghi 
mac, ca bnh xác djnh vâi Covid-19. 

- Thành 1p các T phông, chng Covid- 19 t?i  cong dng, to chüc dào tao,  tp 
hun, cung cp phuang tin lam vic d trin khai boat dng ngay khi có yêu câu. 

- Tang cithng trin khai các bin pháp phông, chng djch bnh COVID- 19 
trên dja bàn. Chü tjch UBND các huyn, thành ph chju trách nhim truâc Chü 
tjch UBND tinh, UBND tinh, Ban Chi do phông, chng Covid-19 tinh nêu dê 
djch COVID- 19 lan rng trên dja bàn. 

- T chüc kim tra cong tác phông, chng Covid- 19 tai  các c quan, các 
dcn vj, c si san xut kinb doanh, ncyi cong cong... tai  dja phucing theo cáchwó'ng 
dn cüa B Y t v dcin vj an toàn phOng, chng Covid-19, xü 1 nghiêm các 
truèng hqp vi pham. Tng hçip báo cáo hang ngày v UBNID tinh, Ban Chi dao 
phOng, chng C OVID -19 cüa tinh thông qua Sâ Y t tri.thc 1 4h00 và güi theo dja 
chi Email: gsbenhnb(ãgmail.com  d tng hçp báo cáo. 

Yêu ctu Giám dc Cong an tinh, Chi buy Tnthng B Chi buy Qun sir tinh, 
B chi buy B di Biên phông tinh, Giám d6c các Si, Thu tru&ng các ban, ngành, 
doàn th, các cci quan, dcin vj trên dja bàn tinh, Chü tjch UBND các huyn, thành 
ph can cü chirc näng, nhim vi.i tp trung chi dao  nghiêm tue trin khai th?c hin 
các ni dung chi dao  trên và chju trách thim trrnc Chü tjch UBND tinh, UBND 
tinh, Ban Chi dao  phông, chng Covid- 19 cüa tinh v vic thirc hin Cong tác 
phông, chéng djch Covid-19 di vci 1mb vçrc, dja phuang phii trách./ 

Noinhân: 
- Nhu trén; 
- Thu?ing trtjc Tinh üy; 
- LAnh dao UBND tinh; 
- Thung trirc các Huyn üy, Thành üy; 
- Các thành viên BCD phèng chong djch 
COVID- 19 cña tinh; 
- UBND các huyn, thành pho; 
- Báo Ninh BInh, Dài PT&TH tinh; 
- Cong TTDT tinh, các VP; 
- Luu: VT, VP2,6. 
1.Tr12CVYT 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 

 

Trân Song Tüng 
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