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V/v triên khai thuc hiên Kt luân 

cüa Thu tuàng Chinh phü tai 
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CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ti.r do - Hjnh phñc 

Ninh Blnh, ngay/O tháng 8 närn 2020 

KInhgüi: 
- Giám d6c Cong an tinh; 
- Chi huy trtnng B Chi huy Quãn sr tinh; 
- Thu tru1ng các ca quan, don vj trên dja bàn tinh; 
- Chu tjch UBND các huyn, thành ph& 

Thirc hin Kt lun cüa Thu tuàng Chmnh phü Nguyn Xuân Phüc tai 
cuc hçp Thuing trrc ChInh phü v phông, chng djch COVID-19 ti Thông 
báo so 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 cüa Van phông ChInh phü, UBND tinh 
yeu cAu Giám dc Cong an tinh, Chi huy trithng BO Chi huy Quân sir tinh, Thô 
triiing các S, Ban, ngành, doàn th, các co quan, dan vj trên dja bàn tinh, Chu 
tjch UBND các huyn, thành ph cn tp trung chi do, t chüc thrc hin t& 
mt s ni dung sau: 

1. Tip tiic th?c hin nghiêm các ni dung chi dto ti các van bàn cüa 
Trung uang và cüa tinh. 

2. Djch bnh vn dang din bin phüc tap, lay lan nhanh trên th giâi. 
Tai Vit Nam, djch dang có nguy Co rt cao lay lan trong cong  dng, dói hôi các 
Co quan, dan vj lien quan, các cp chinh quyn c&n d cao trách nhim, quyt 
tam han nUa thc hin phông, chng djch, nht là trong khoãng thai gian 2 tun 
tâi day. ChU tjch UBND tinh ghi nhn và dánh giá cao n hrc cüa ngành Y t, 
ngành Cong an và các dja phuang dã tp trung chi dao  thic hin khin tnxang, 
quyt lit, Co hiu qua các bin pháp phOng, chng djch trong thai gian qua. 

3. Tang ci.r?mg các bin pháp phOng, chng djch, nht là ti các do thj, thành 
ph khu vrc tp trung dông nguii, khu cong nghip. Trong do: 

- Yêu cu mi ngu?i dan thrc hin vic deo kMu trang tti nai cOng cong, 
trên các phuang tin giao thông cOng cong,  hn ch tp trung dông ngi.rii không 
cn thik Phâi bâo dam cung üng dy dü khu trang phü hqp cho than dan vOi 
giá Ca phü hçp, không dxcic d khan him trên thj trix&ng; Khuyn cáo nguñ dan 
khai báo y t din tiir tçr nguyen, tha tay b.ng xà phOng, dung djch sat khuân. 

- Tang cithng rà soát, kim tra vic chip hành các bin pháp phOng, chng 
djch, xir 1 nghiêm các t chirc, don vj, cá nhân lo là, vi phm quy djnh v phOng, 

chng djch (nhu không chp hãnh each ly, khOng deo khu trang...); xà 1 nghiêm 
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các tnrng hçip mua bn khu trang, v.t tu, trang thit bj y t giã, chtt h.rcing kern, 
dâucadhrucicii... 

- Ngiiii dirng du Co quan, don vj, ctja phuong chju trách thim v vic 
thic hin nghiêm tüc các bin pháp phông, chng djch tai  co quan, don vj và dja 
phuong mInh. 

4. SÔYt 

- Tip t%ic duy tn ch d báo dng do, nêu cao tinh than trách nhim, 
sn sang cho mci tInh hung dch bnh. 

- Tng ci.thng chi dao,  thic hin nghiém các bin pháp phOng, chng djch 
tai co so y t, bão v t& nht cho di ngii can b y t, tuyt di không lo là, 
chü quan. 

- Tang cung dào tao,  tp huAn trirc tuyn cho nhân viên y t 0 tt cã các 
co SO y t d bt cr khi nào và 0 dâu cO ca nhim du bitt cách xü l phü hçp, 
kjp th&i. 

5. SO Thông tin và Truyn thông, Dài Phát thanh vã Truyn hInh tinh, 
Báo Ninh BInh, Cng thông tin din tO tinh 

- Tip tic d.y m?nh  thông tin, tuyên tmyn dé nhân dan d& cao cânh giác, 
nâng cao thirc tir giác, chü dng th1rC hin các bin pháp phOng, chng djch theo 
quy djnh và khuyên cáo üa Co quan y t. 

- Kêu gçi mi ngu0i dan có din thoai thông minh tIch ClrC Cài dt, sO 
dicing Ong dicing Bluezone d kjp th0i phát hin, truy vt nhanh nhüng nguOi có 
khá näng bj lay nhim, ngän ngOa djch bnh lay lan. 

- SO Thông tin và Truyn thông chi dao  nhn tin, thông tin qua h thng 
tmyn thanh co sO trên pham vi toàn tinh d nghj nguOi dan tIch cirC thrc hin. 

6. SO Cong Thtrong 

Xây dijng phuong an bâo dam dir trt CáC loai hang hóa, krong thirc thirc 
ph.m cAn thit, d phOng truOng hçip djch bnh kéo dài. 

7. Tip tiic thirc hin cht chê, kiên quyt các bin pháp phOng, chng djCh 
song Can duy tn sir lien tiic các hoat dng kinh t, không dé dOt gAy, chü dng và 
tIch cirC thüC dAy phát triên cac hot dng kinh t - xA hi, bào dam an ninh kinh t& 

8. UBND cáC huyn, thãnh ph 

- Chü tjch UBND các huyn, thành ph chju trách nhim tri.rOc UBND tinh 
v vic ap ding các bin pháp phông, chng djch trên dja bàn. 

- Tip tiic thirc hin miic tiêu kép vOa phOng chng djch vOa phát frin kinh 
txAhi. 
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Yêu cu Giám dc Cong an tinh, Chi huy tnr&ng B Chi huy Quân sir tinh, 
Thu trixing cac s&, ban, ngành, doàn th cüa tinh, các co quan, dcm vj trên dja bàn 
tinh, Chü tjch UBND các huyn, thánh ph6 can cr chCrc näng, nhim vi nghiêm 
ti1c trin khai thrc hin các ni dung chi do trên và chju trách nhim truic Chü 
tjch UBND tinh, UBND tinh v vic thic hin cong tác phông, chng djch 
COVID- 19 d& vâi lTnh vrc, dja phucing phi trách./. 

No'i nhân: 
- Nhu trén; 
- Thing tivc Tinh ày; 
- Lãnh clao UBND tinh; 
- Thtr&ng trirc các Huyn ày, Thành ày; 
- Các thành viên BCD phông thông djch cUa tinh; 
- UBND các huyn, thành phô; 
- TI'TH-CB, các VP; 
- Urn: VT, VP2, VP6. 
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