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TLNH NINH BINII 

So: '/12 /UBND-VP6 
V/v trin khai thuc hiên Kt luãn 

cüa Thu tuâng Chinh phU ti 
Thông báo so 253/TB-VPCP ye 
phông, chông djch COVID-19 

CQNG HOA xA 1101 CHU NGHA VIT NAM 
Dc 1p  - Ti.r do - Hinh phüc 

Ninh BInh, ngày 2$ tháng 7 näm 2020 

KInh gfii: 
- Giám d6c Cong an tinh; 
- Chi buy tru&ng Bô Chi huy Quân sir tinh; 
- Thu trithng các ca quan, dan vi trên dja bàn tinh; 
- Chü tjch UBND các huyn, thành ph& 

Thc hin Kêt lun cüa Thu tuóng ChInh phñ Nguyn Xuãn Phüc ti cuc 
hçp Thtr?,ng trirc ChInh phü v phông, chng djch COVID-19 ti Thông báo s 
253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 cüa Van phông ChInh phü; van bàn s 3961/C V-
BCD ngày 25/7/2020 cüa Ban Chi dao  qu& gia phông chng dlch  COVID-19, 
UBND tinh yêu câu Giám dc Cong an tinh, Chi huy tnthng Bô Chi huy Quân sr 
tinh, Thu tru&ng các S&, Ban, ngành, doàn th& các cci quan dan vj trên dja bàn 
tinh, Chü tjch UBND các huyn, thành phô can tp trung chi do, t chtrc thigrc 
hin tt mt s ni dung sau: 

1. Djch bnh vn tip tijc din bin phirc tLp trên phim vi toàn cu và Vit 
Nam dâ xut hin ca nhim bnh mâi trong cong dng. Các So, ban, ngành, doàn 
th& các cci quan, dan vj trén dja bàn tinh, Uy ban nhân dan các huyn, thành ph6, 
các t chirc, cá nhân can tip tiic quán trit các quan dim, nguyen tic, phuang 
châm và thirc hin nghiêm bin pháp phông chng djch trong tInh hInh mOi dA 
&rçlc Thu tuOng ChInh phü chi dao tai Chi thj 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 näm 
2020, do là: quan dim "chng djch nhu cMng gic", trên tinh th.n coi tr9ng si'rc 
khOe và tInh mng cUa con nguOi là trên ht, không chü quan; kiên djnh thirc hin 
các nguyen tc phOng, chng djch: ngàn chn, phát hin nhanh, each ly, khoanh 
vmg, dp djch trit dê và diu trj hiu qua, thirc hin phuang châm "4 ti ch", 
buy dng sir vào cuc cüa ca h th&ig chInh trj và các tng lOp nhân dan d cao 
kS' 1ut, k cilong, trách nhim cua nguOi dirng du, thic hin nghiêm các bin 
pháp phOng, chng djch theo chi do cua ChInh phü, Thu tuOng ChInh phü, cac 
B, ngành Trung uang và cüa Tinh. Can b, dâng viên, cong chIrc, viên chüc phâi 
gucing mu, di du trong vic thirc hin các bin pháp phOng, cMng djch. Tuyt 
di không chu quan, mat cánh giác. 

Tang cithng trin khai các bin pháp phOng chng djch COVID-19 theo 
huOng dn cüa Bô Y t. Di vOi các trtthng hçip nhim bnh mOi trong cong dng, 
các din bin mOi cüa djch bnh cn xfr 1 bInh tinh, kiên quyêt vOi các bin pháp 
phü hqp. 
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2. Khn trixng, nghiêm tüc triên khai thrc hin ni dung van bàn so 
1 98/BCD-VP6 ngày 26/7/2020 cüa Ban Chi dao  phông chng djch COVID- 19 
cüa tinh v vic trin khai các bin pháp v phông, chng djch COVID-19. 

3. Sâ Thông tin và Truyn thông, các cc quan truyn thông, báo chI ph& 
hçip v9i Si Y t tip tiic vic thông tin d ngi.thi dan chü dng thrc hin day dü 
các bin pháp phông, chng djch COVID-19, không chü quan, lci là hoc có tam 
1 hoang mang. Vn dng qun chàng nhân dan thông báo kjp thii cho chInh 
quyn dja phi.xcing khi phát hin các trumg hçip nhp cãnh trái phép, di v tü yang 
djch trong cong  dng dê có bin pháp xü 1. Kim soát chat chê các thông tin sai 
1ch v tInh hInh djch bnh gay hoang mang trong cong dng. 

4. Cong an tinh 

- Chñ tn, phi hçrp vôi So Y th, SO Du ljch, Bô di Bién phông tinh, UBND 
các huyn, thành ph và các cor quan lien quan rà soát, 1p danh sách tAt cà nhing 
ngi.thi nhp cành trái phép km trü, eli trà trên dja bàn tinh, coi các tnuô'ng hçp 
nhp cãnh trái phép nhu' các trumg hçp nghi ngO mAc bnh dê áp dicing các bin 
pháp cách ly y t và xa 1 theo quy djnh. Vn dng qu.n chàng nhân dan phát 
hin và tin hành xü 1,2 nghiêm các di tuqng dua nguOi nhp cânh trái phép vào 
VietNam. 

- Chi do cong an dja phucing quãn l chat cOng tác quãn 1 t.m trü, tam 
yang và cii trü trên dja bàn; ThuOng xuyên kim tra, rà soát, xO 1 nguOi nuOc 
ngoài dn Cu trü, t?m  trü bat hçip pháp trén dja bàn. Quãn 1 cht che nguOi nixOc 
ngoài dirge phép lam vic, liju tni tai  dja phuang dc bit tai  các cci sO san xuAt 
kinh doanh, tni.r&ng hçc, khách san,  nhà nghi,... 

- Xü 1 nghiêm các tnuOng hgp dua thông tin không dung, sai sir that v 
djch COVID- 19 gay hoang mang trong dii 1un. 

5. SOYtê 

- Chñ trI, phi hçp vOi Cong an tinh, So Du ljch, UBND các huyn, thành 
ph va các co quan lien quan t chOc each ly, diu tra dich t, lAy mu xét nghim, 
thirc hin nghiêm và dAy dii các bin pháp phông chng djch theo quy djnh &M 
vOi nguOi nhp cânh trái phép vào Vit Nam (nu phát hin). 

- Tang cix?mg giám sat, lAy mAu, xét nghim vOi tAt ca các tnuàrng hcp có 
triu chimg mAc bnh di.thng ho hAp, các tnrOng hcip nghi ngô' mac bnh, giám sat 
trên din rng d phát hin nguOn lay; kjp thOi phát hin, cách ly, khoanh vüng, 
xir l triêt d các ô dich. 

- Bão dam sinh phAm xét nghim, vt tu, trang thit bj y t dirge cung 1mg 
dAy dii cho cong tác phông, chng djch. 

6. SO Lao dng - Thuong binh và Xã hi, SO Cong Thucrng, Ban Quãn 1 
các khu cOng nghip tinh 

- Trin khai quán tnit dn các t chIme, cong ty, doanh nghip khi mOi các 
chuyên gia, nba dAu tu, dira lao dng tay ngh cao vào lam vic tai  tinh phâi chju 
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trách nhim thirc hin các bin pháp báo dam an toàn phông, cMng djch theo 
dung quy djnh. 

- Tip tVc  có bin pháp phü hqp h trçY các nhà ngoi giao, quan chCrc cao 
cap, nhà du tunhp cânh Vit Nam vào tinh trong thi gian ngn dê xi:r 1 cong 
vi, dam phán, k k& hçip ding, hoat dng du tu, thixcmg mai.  Cong b quy trInh, 
thñ tic và thrc hin cong khai minh bach  vic h trçl các chuyên gia, nhà dâu t'ix, 
nhà quãn 1 doanh nghip, lao dng tay ngh cao duçic nhp cãnh lam vic, khâo 
sat c hi dau tu, kinh doanh tai  tinh. 

7. S& Giáo diic và Dào tao 

Chñ trI, phi hcp vri Sà Y t xây dmg phiing an phông chng djch d t 
chüc k' thi tht nghip trung h9c ph thông trên dja bàn tinh bâo dam an toàn, 
dung quy ch và các hithng dn cüa Bô Giáo ditc và Dào tao. 

8. UBND các huyn, thành ph 

- Tip tic chi dao,  th chüc thirc hin t& các nhim vi phông, chng djch 
bnh trén dja bàn. 

- Tip tic thrc hin rnitc tiêu kép vra phông chng djch v11ra phát trin kinh 
txãhôi. 

Yêu cu Giám dc Cong an tinh, Chi huy trtthng B Chi huy Quan sir tinh, 
Giám dc các S&, Thu tnrmg các Sà, ban, ngành, doãn th cüa tinh, các ca quan, 
dan vj trên dja bàn tinh, Chu tjch UBND cac huyn, thành ph can cü chüc näng, 
nhim vi nghiêm tue trin khai thirc hin các ni dung chi dao  trên và chju trách 
nhiêm truâc ChU tjch UBND tinh, UBND tinh v vic thrc hin cong tácphông, 
chng djch COVID-19 di vâi lTnh c, dja phixang phii trách.I. 

Noi nhân: 
- Nhr trén; 
- Thir&ng tlVc Tinh üy; 
- LAnh dao UBND tinh; 
- Thirmg trVc  các Huyn ñy, Thành ñy; 
- Các thành viên BCD phèng chông djch cüa tinh; 
- UBND các huyn, thãnh pho; 
- TFTH-CB, các VP; 
- Lixu: VT, VP2, VP6. 

1.Tr156 CVYT 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TECH 

Dinh Van Diên 
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