
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
TINH NINH BINH 

St: IUBND-VP6 
V/v tang cuông các bin pháp 
phàng chông djch Covid-19 ti 

tinh Ninh BInh 

Ninh BInh, ngày tháng 02 nàrn 2021 

Kinh g11i: 

- Giám dc SâYté; 
- Giám dc Cong an tinh; 
- Chi huy triz1ng Bô Chi huy Quân sir tinh; 
- Chi buy tnthng B Chi huy B di Biên phông tinh; 
- Thu trithng các Co quan, &m vj trên dja bàn tinh; 
- Chu tjch UBND các huyn, thành ph. 

TInh hInh djch bnh Covid- 19 trên cá nuâc v cci bàn dã duqc kim soát 
t&. Các dja phisang cci bàn cia trin khai các giâi pháp phông, chng djch theo chi 
clao cüa Thu tisó'ng, cüa Ban Chi dao  Quc gia, cüa B Y t. Tuy nhiên, mm bnh 
có th vn con tn ti trong cong dng, do vy cn nâng cao cânh giác, không chü 
quan trong phOng, chng djch. 

Trên dja bàn tinh sau djp Têt Nguyen dan Tan Si:ru nhu cu di 'aj,  lam vic 
và tham quan, du lch cüa nbân dan tang cao. Da s ngithi dan và du khách dã có 

thüc chip hành các bin pháp phOng, chng djch Covid- 19 nhu deo kbu trang, 
sat kbun tay nhanh, thirc hin giãn each D chü dng ngàn chtn s1r xâm nhp 
và lay lan djch bnh Covid- 19 trong cong dng, dng thai thirc hin "m1ic tiêu 
kép" viira phOng, chng djch có hiu qua vra phát trin kinh t, UBND tinb yêu 
cu Giám dc Si Y th, Giám dc Cong an tinh, Chi buy trung B Chi huy Quân 
sir tinh, Chi buy truàng B di Biên phông tinh, Thu tru&ng các sâ, ban, ngành, 
doàn th, các cci quan, don vj trên dja bàn tinh, Chü tjch UBND các huyn, thành 
ph cn tp trung chi dio, t chuc thic hin nghiêm mt s ni dung sau: 

1. Thirc hin khai báo y 

- Yêu cu ngii?i dan thirc hin khai báo y t b.ng QR-Code khi di/dn các 
cci quan, don vj, các dja dim cong cong có don vj quân l trên dja bàn tinh thông 
qua phn mm 1mg dtng App mobile trên din thoti thông minh hoc khai báo y 
t trrc tuyM theo dja chi https://tokhaiyte.vn. 

- Thirc hin khai báo y t bng QR-Code sau khi Co hrnfing dn ci th cüa 
Sâ Y t; yêu cu các cci quan, don vj phãi có may tInh kt ni mtng Internet, cO 
nhân viên huóng dn (néu cdii), cung cp cOng ci khai báo y t trong tru?mg hçip 
nguii dan và khách dn ma không có din thoti thông minh. 

Dc 1p  - Ttr do - Hinh phüc 
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2. S&Yt 

- Hithng dn cii th ngay cho các ca quan, dan vj, UBND các huyn, thành 
ph trin khai thirc hin khai báo y t bang QR-Code (chü các siêu thj, nhà 
hang, noi lixu trü (khách sgn, nhà nghi), cong sâ, tru?mg h9c, bnh vin, nhà may, 
các dim du ljch, khu tam 1mb, th ti,r ...), hoàn thành trithc ngày 03/3/2021. 

- Chü trI vic giám sat, 1y mu xét nghim cho các di tung phài giám 
sat theo quy djnh. C.p th.t danh sách các djch dang hoat  dng trên toàn quc 
trén Website cüa Sâ Y té. 

- Chi dao  các dan vj chun bj, mua s.m dü trang thi& bj phông h, hóa chit, 
sinh phm xét nghim Realtime RT-PCR vi SARS-CoV-2, dam báo an toàn 
phông chng Covid-19 ti các ca si y t. 

3. SâDuljch 

- Chi do thirc hin nghiêm các bin pháp phông, chng djch Covid-19, 
bâo dam an toàn tii các cOng ty 1 hành, khu, dim du ljch, cci s km trü và kinh 
doanh djch v11 du ljch trên dja bàn toàn tinh theo quy djnh. 

- Tang cung kim tra vic tuân thu các bin pháp phông, ch6ng djch 
Covid-19 tai  các cong ty lü hành, khu, dim du ljch, ca sâ km tr1i và kinh doanh 
djch vii du ljch trên toàn tinh. Phi hap vi Cong an tinh và các dan vj có lien 
quan xu 1 nghiém các triRmg hap vi phtm quy djnh v phông chng djch. 

4. Si Thông tin truyn thOng, Dài Phát thanh và Tmyn hInh tinh, Báo Ninh 
BInh, Cng thông tin din tir tinh 

Tang cithng tuyên truyn, ph bin rng rãi, thung xuyén các quy djnh v 
phOng, chng djch bnh Covid-19, chü hurng dn trin khai dy du vic khai 
báo din tir, dang k thông tin d 1y ma và sü diing ma QR-Code d các s, ban, 
ngành, ca quan, dan vi, doanh nghip ... và toàn th nhân dan bit, thirc hin. 

5. Uy ban nhân dan các huyn, thành pM 

- PMi hqp vi Si Y t chi dto cac ca quan, dan vj, cOng sâ, các dim tham 
quan, du ljch trén dja bàn thirc hin khai báo y t btng QR-Code. 

- Tang cumg giám sat vic tuân thu phông, cMng djch trên da bàn. Chü 
dng giám sat ca bnh, giám sat nhóm ngu1i có nguy ca ... d có phuang an xir 
tn thIch hap. 

- Tip t11c thirc hin mvc  tiêu kép viira phOng cMng djch vüa phát triên kinh 
txãhôi. 

Yêu c.0 Giám dc Sâ Y t, Giám dc COng an tinh, Chi huy trithng B 
Chi huy Quan sir tinh, Chi huy trung Bô di Biên phông tinh; Thu trung các 
sec, ban, ngành, doàn th cüa tinh, các ca quan, dan vj trén dja bàn tinh, Chü tjch 
UBND các huyn, thành pM can cu chüc nang, nhim vii nghiém tue trin khai 
thirc hin các ni dung chi dao  trên và chju trách nhim trithc UBND tinh, Chu 
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tjch UBND tinh v vic thirc hin cong tác phông, chng djch COVID-19 di 
vOi linh v%rc, dja phuong phii trách. 

Giao S& Y t theo döi, dOn dc, tng hçp k& qua thirc hin báo cáo kjp 
thai UBND tinh theo quy djnh./ 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Noi nhân: 
- Nhix trén; 
- Ban Thiio'ng vii Tinh üy; 
- Länh dao UBND tinh; 
- ThiiOng true các Huyn üy, Thânh üy; 
- Các thành viên BCD phông chong djch cüa tinh; 
- UBND các huyn, thành pho; 
- Cong TTDT tinh, các VP; 
- Ltru: VT, VP2, VP6. 
4.Tr28CVYT 

Phim Quang Ng9c 
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