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KET LU4N 
cüa dông chI Chü tich UBND tinh, Trwrng Ban Chi do tui Hôi ngh 

Thurông trirc Ban Chi do phông, chông dch COVID-19 tinh vói 
Thirô'ng triyc Thành üy  Tam Dip 

Ngày 12 tháng 11 11am 2021, Thung trrc Ban Chi dao  phông, chng djch 
COVID-19 tinh Ninh Binh (gui tt là Ban Chi do) t chüc Hi nghj vâi Thi.rng 
trirc Thành üy Tam Dip v cong tác phông, chng djch C OVID- 19 trên dja bàn 
thành ph Tam Dip. Dng chI Pham Quang Ngoc, Phó BI thu Tinh üy, Chü tjch 
UBNID tinh, Trueing Ban Chi dao chü trI Hôi nghi; du Hi nghi có các ding chI 
Phó Chü tjch UBND tinh, Phó trrnrng Ban Chi dio, mt s ding chi thành viên Ban 
Chi dio phOng, chng djch COVID- 19 tinh và Thung tr1rc Thành üy Tam Dip. 
Sau khi nghe báo cáo tInh hInh djch bnh COVID- 19 trên dja bàn thành ph Tam 
Dip, kin phát biu cüa các dti biu, dng chI Chñ tich UBND tinh, Truàng Ban 
Chi dao kt luân: 

Tr ngày 10/11/202 1, trén dja bàn thành ph Tam Dip ghi nhn có 01 djch 
COVJD-19 tii t 9, phung Nam Scm vói 02 ca mac. S Y t dã phi hçp vri thành 
ph Tam Dip, l?c  hxgng Cong an và các dcn vi lien quan dã chU dng, khn 
trucmg, dim ra nhttng bin pháp hiu qua th%rc hin khoanh vüng, phong tOa, truy 
vt, khü khun, each ly các d,i tuong theo quy djnh, ly mu lam xét nghim,... 
kim soát tmnh hInh djch tai khu virc. ChU tjch UBND tinh dánh giá cao s1r chü 
dng, trách nhim cüa Thuâng trirc Thành üy, UBND và Ban Chi dio phOng, 
cMng djch Covid- 19 thành pM Tam Dip, ngành Y t& lirc luqng Cong an, quân sir 
và nhân dan khu vuc có ca nhim Covid- 19. 

D tip tiic trin khai thirc hin hiu qua các bin pháp phOng, cMng djch 
Covid- 19 trén dja bàn thành pM Tam Dip và trên dja bàn tinh, Chü tjch UBND 
tinh, Trung Ban Chi dao yêu cu các co quan, don vj, dja phuong và nhân dan, 
nMt là phuing Nam Son, thành pM Tam Dip vâi tinh than, trách nhim, quyêt 
tam cao nht, t chüc thirc hin nghiêm tcic, có hiu qua các ni dung sau: 

1. Khn truong trin khai thirc hin ly mu, xét nghim din rng. Giao Sâ 
Y th chü tn, pMi hop vâi UBND thành pM Tam Dip trin khai thirc hin dam bão 
an toàn, nhanh gon, kip thai. 

2. Th?c hin each ly y t (phong tóa) vüng có djch cüa phumg Nam Son, 
thành pM Tam Dip theo phirong an 3 d xut cUa UBND thành pM Tam Dip tü 
00h ngày 13/11/2021. 

3. Khn twang t chüc tiêm vc-xin phông COVJD-19 mUi 2 cho nhân dan 
tnong d tui tnên dja bàn toàn tinh xong tnrâc ngày 20/11/2021; uu tiên tiêm twc 
cho nhãn dan trong vüng phong tóa, phiRng Nam San, thành pM Tam Dip, toàn b 
cong nhân nba may xi màng Tam Dip và nhng nth có nguy co cao dam báo an toàn. 



2 

4. Giao UBND thành ph Tam Dip 

- Chuân bj day dü vt tu, nhu yêu phâm phic viii nhân dan vüng phong tôa 
dam bào sinh hot blnh thuông. 

- Tang cithng Cong tác tuyên truyn, 4n dng bang nhiu hInh thirc phü hp 
d ngui dan hiu, tir giác thçrc bin các bin pháp phông, chng djch Covid- 19, 
dc bit là ngu?ñ dan trong vüng phong tóa. 

- Tang cumg cong tác dam bão an ninh trt ti.x trén dja bàn. 

- Phi hçip vri Cong an tinh, Si Y t day mnh cong tác truy vat, cách ly các 
dôi tuçYng theo quy djnh dam bào không d bó sOt di tuçmg lien quan dn các ca 
bênhFO. 

- Thuc hin torn dirng các hoat  dng djch vij không thit yu nMt là các nhà 
hang, hang quán phiic vii an u6ng tti ch a hai ben duO'ng quc l 1A, nhüng noi 
có nguy cci cao; nhrng s1r kin tp trung dông nguài không can thit... 

5. Cong an tinh 

Tang cuing cong tác darn bão an ninh trt tir trên dja bàn tinh. Day mtnh 
cong tác truy vt d không bó sot d6i tuçrng lien quan dM ca bnh FO. 

6. SâYt 

Tip tic chuan bj day dü các trang thit bj, 4t tu y t, h thMg oxy lông, 
bInh oxy cá nhân, thuc, diing cii bão he... dáp üng theo các cap d dch. theo dOi, 
don dc vic thiic hin ni dung Kt lun nay, báo cáo kt qua thrc hin v UBND 
tinb, Ban Chi dto tinh theo quy djnh. 

7. UBND các huyn, thành pM 

Chü dng pMi hçp chtt chê vói UBND thành pM Tam Dip, ngànb Y t, 
Cong an tin hành truy vt, cách ly các truang hp lien quan dn các FO duçic phát 
hin. Dng thai tang cixO'ng, nâng cao han nüa cong tác lãnh do, chi do phOng, 
cMng djch COVID- 19 trên dja bàn. 

Giám dc Si Y t, Giám dc Cong an tinh, Chi buy tnthng B Chi buy Quân 
sr tinb, Chi huy truâng Bô di Biên phông tinh; Thu truO'ng các sâ, ban, ngànb, 
doàn th cüa tinh, các ca quan, dan vj trên dja bàn tinh, Chü tjch UBND các buyn, 
thành ph& thành viên Ban Chi do tinh, can cur churc näng, nhim vii nghiêm tue 
trin khai thçrc hin cac ni dung chi dto trên va chju trách nhim truOc UBND 
tinh, Chu tich UBND tinh v vic th1rc hin cOng tác phOng, cMng djch COVID- 19 
di vOi linh virc, dja phuo'ng phii trách.!. 

Niinhân: 
- Ban Thithng vii Tinh ty; 

- Lãnh dao UBND tinh; 
- Các Si, ban, ngành, doàn th& Co quan, don vj Irén dja bàn tinh; 
- Các Huyn üy, Thành üy, Dãng Uy trijc thuc TU; 
- Thành viên BCD phông, chông dch COVID-19 cüa tinh; 
- UBND các huyn, thành phô; 
- Cong TTDT tinh, các VP; 
- Liru: VT, VP6. 
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