
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH NINH BINH 

S: 5'12/UBND-VP6 
V/v trin khai thirc hin Nghj quyt 

86/NQ-CP ye các giãi pháp cap bach 
phông, chông djch bnh Covid- 19 

KInh giri: 
- Giám dc Cong an tinh; 
- Chi huy tnthng B( Chi huy Quân sr tinh; 
- Clii huy truâng B Clii huy Bô di Biên phông tinh; 
- Giámdc SôYtê; 
- Thu tnr&ng các Co quan, don vi trén dja bàn tinh; 
- Chñ tjch UBND các huyn, thành pM. 

Th?c hin Nghj quyt so 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 cüa ChInh phü v các 
giâi pháp cp bach phông, cMng djch bnh Covid- 19 d thirc hin Nghj quyt s 
30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 cüa QMc hi khoá XV (g9i tat là Nghj quyêt so 
86/NQ-CP), Uy ban nhân dan tinh chi dio nhu sau: 

1. Các So, ban, ngành, doàn th, UBND các huyn, thành ph& các co quan, 
don vi trên dja bàn tinh nghiêm tue t chOc quán trit Nghj quyt st 86/NQ-CP 
dam bâo hiu qua, phü hçip vOi tInh hInh djch bnh trên dja bàn tinh và ciLia tiTlng 
Co quan, dcm vj, dja phuo'ng. 

2. V áp dung các bin pháp phông, cMng djch beth 

- Tip tic thirc hin nghiêm các chi dto ciLia Trung ucing và ciLia tmh v 
phOng, cMng djch Covid-19. 

- ChiLi tjch UBND các huyn, thành pM chju trách nhim chi dto thirc hin 
áp diing nghiêm các bin pháp phông, cMng djch phü hçip vOi các cap d djch vOi 
phucing chârn có th áp diing sOm han, cao han nhung không dirge chm han, 
thp han; chi dio kim tra, don dc các xã, phu?mg, thj trn, thôn, xóm, t dan 
ph& tang cuO'ng hot dng giám sat ciLia T COVID- 19 cong dông, cong an xã, 
h tMng giám sat y t co sO thirc hin nghiêm phuong châm "di tthig ngô, 
gâ tirng nhà, rà tImg ngw&i ", phát hin, xi:r l ngay ngithi dn tiLr vüng có djch 
hotc dn tiLt dja bàn khác ma không khai báo theo quy djnh. 

- Vic áp d%lng các bin pháp phông, cMng djch, dtc bit là kim soát 
nguOi v/di qua tinh, v dja phuong phài dirge trin khai thrc cht, nghiêm ngt, 
minh me, quyt liêt, chat chë ngay tiLt du, xuyên su& trong tht câ các cap. 
Barn sat th?c tin vOi tinh than "hiu qua trén hé't" phát huy cao d tinh than 
trách nhim, tInh sang tto, viLra lam viLta rut kinh nghim và tuyt di không dugc 
chiLi quan, lo là, mitt cành giác; cap trên phài thuOng xuyên dOn dc, kim tra 
cap duOi, rà soát các khâu, các diêu kin, bin pháp phông, cMng djch bênh d 
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sn sang dáp 1ng nhanh khi tinh hInh djch bnh thay di. Tp trung, n lirc và 
quyt tam cao nht d djch bnh không xâm nhp và lay Ian ra cong dông. 

- Khi có djch xây ra trên dja bàn phãi chñ dng áp ding linh hott các bin 
pháp cn thi& trên nguyen täc "ai & dâu dii & do "; düt khoát không dê ngithi dan 
tir phát rii khói dja bàn dang có djch lam lay lan sang các dja bàn, dja phizong 
khác; t chüc các lirc luçing d bào dam an ninh, trt tir, an toàn xA hi trong vüng 
có djch; kêu gçi, thuyt phiic, huy dng, trung ding tài san, phuung tin, 
trang thit bj và các bin pháp khác có th áp diing trong tInh trng khân cap dê 
ngän chn kjp thai djch bnh lay lan trong phm vi thâm quyên quân l. 
Tru?mg hçip c.n thiêt, Chü tjch UBND các huyn, thành phô báo cáo Chü tjch 
UBND tinh tnrOc khi áp diing. 

- Chü dng xây dirng và thirc hin phumg an dáp üng nhu c.0 lrnmg thirc, 
thirc phm, các nhu yu phm thi& yu, tuyt di không dé ai thiêu dói, dông th?ñ 
phài bão dam các yêu câu an toàn phông, chông djch bnh. 

- Chü dng chun bj sn sang phuo'ng an, nhân lic, 4t tu, thi& bj y t dê 
kjp thai cp ciru, chüa beth  cho nguai dan a mci lüc, mi noi khi có djch xãy ra, 
trin khai k ho?ch  sé, 189/KH-BCD ngày 05/8/202 1 cüa Ban Chi dao  phông, 
chng djch Covid- 19 cüa tinh v phông, cMng djch Covid- 19 trên dja bàn tinh 
Ninh BInh trong giai doin mói. 

- Xir l nghiêm các vi phm, k câ xü 1 hInh sir theo quy djnh cüa 
pháp 1ut di vi mci hành vi không tuân thü, gay can tr&, chông di vic 
thirc hin các quy djnh, bin pháp phông, chng djch bnh cüa Co quan có 
thâm quyn. 

3. S&Yt 
- Chü dng barn sat tInh hInh, din bin djch bnh, cp nht các giãi pháp 

tiên b trong cong tác phông, chông djch và diu trj theo hrnmg dn cüa co quan 
chuyên mon cp trên; kjp thoi tham muud xut ban hành các van bàn diu chinh, 
quy djnh, huang d1n theo quy djnh. 

- Thirc hin xét nghim "than tó'c" các di tuçmg có nguy co lay nhim cao 
trén dja bàn tinh nhàm phát hin FO nhanh nht phc vçi cong tác truy v& và phân 
loi, diêu trj ngay; phâi kiêm soát, tuyt dôi không bô sot, không dê FO tip tiic 
tiep xüc, di chuyn lam lay lan djch bnh ra ctng dng. 

- T chüc sang icc, phân loi nguai nhim theo tInh trng, din bin 
bênh 1 d có bin pháp theo dôi, chärn sóc, diu trj phü hqp, hiu qua, bâo dam 
giam t l nguai nhim có triu chüng, t l chuyn bnh nng hon. Dc bit 
chü trçng viec  quán l, chàm soc nguai bj thim chua có triu chirng, chü dng 
chuân bj ô xy y t (nhât ia h théng 0 xy tp trung) a cac co sâ diu trj Covid- 19. 
Diêu pMi phü hqp, tp trung mci nguOn hrc, trang thit bj d ciru chCra nhm giam 
bnh than nàng, nguy kjch, htn ch ti da tir vong. Duy trI hott dng cüa h thông 
khám bnh, chfta beth an toàn. Bào dam h thng thu&ng trirc cp cüu, xe cihi 
thuong, 0 xy, y tê, may tha vã các trang thit bj y t thit yu phic vii phOng, 
chông djch bnh, cap ciru, diu trj bnh. 



-T chüc tiêm vc - xin bào dam tin d, an toàn, dung di tuçmg, hiu qua 
theo Ké hoch 128/KH-UBND ngày 12/8/202 1 cüa UBND tinh ye tiêm chüng 
vàc- xin phông COVID-19 trén dja bàn tinh. Huy dng lirc 1ung y t cong lip, 
tu nhan và cac lirc luçing h trçi khác trin khai chin djch tiêm v&c-xin trên toàn 
tinh. Khuyên khiIch doanh nghip, tO chüc, cá nhân chü dng tIm kim ngun và 
mua vàc - xin, thuôc diêu frj COVID-19. 

- Can cü yêu cu thrc t, tInh hInh, dir báo din bin djch bnh trén dja bàn 
tinh dê chñ dng tham mutt, chuân bj san sang các kjch bàn ô cac cp d va cac 
phuong an üng phó tuong irng, bào dam cong tác y t trén dja bàn theo thm 
quyên, tru&ng hçrp dc bit thirc hin theo kiên chi dto cüa UBND tinh và 
Ban Chi dto phOng, chng djch Covid-19 cüa tinh. 

- Thit 1p và duy trI &rà'ng day nóng 24/24 gi? d kjp th?ii tip nhn 
thông tin can h trçi cüa ngrnri dan v chäm soc y t và sinh hoat  thit yu; 
triên khai h thng giám sat y t tti cing dng d kjp th?yi h trçi ngu?ii dan; 
bâo ctàm trang thiêt bj phông h cho di ngü tInh nguyen viên cüa các trung tam 
h trçi, ciru trçy... 

- Là du mi cung cp kjp thsi thông tin chInh thüc v djch bnh và 
các giâi pháp phông, ching djch bnh cho ngu?ii dan, doanh nghip; to chüc 
di ngü chuyên gia, tInh nguyen viên kjp th?ji hixàng dan, h trci ngithi dan phông, 
chng djch bnh và chäm soc süc khoê, dc bit là di tixcmg FO, F 1. 

- V c ch dc thu trong mua s,m thuc, hóa cht, trang thit bj phông, 
cMng djch: th%rc hin theo dñng trInh ti, thu tjc duçic quy djnh ti Nghj quyêt so 
86/NQ-CP ngày 06/8/202 1 cüa ChInh phñ và các quy djnh hin hành. 

- Vic thanh toán chi phi khám bnh, chüa bnh cho bnh nhân COVID- 19 
tai các ca sâ thu dung, diêu trj COVID-19 do ngân sách nhà nuóc bâo dam theo 
chi phi thrc t; chi phi diu trj các bnh khác trong qua trInh diêu trj C OVID- 19 
thirc hin theo quy djnh cüa pháp 1ut v bào hiêm y tê, khám bnh, chita bnh. 

- Can cir quy trInh, djnh muc kinh t k thut các loai xét nghim COVID-
19, ph6i hqp vyi Sâ Tài chInh tham mtru, d xut yjéc dt hang, giao nhim vi 
cho các c quan, don yj thrc hin theo dung quy djnh. 

4. Côngantinh 
- Tp trung thirc hin t& nhim vi bào dam trt ti,r an toàn xã hi, phông 

chng ti phtm và các hành vi vi phtm pháp lut khác; có phuong an chü dng 
1rng phó vâi các din bin phuc tp v an ninh, trt tir trên dja bàn. 

- Phi hçip vói các ca quan chuc näng và các dja phuang tang cung barn 
sat dja bàn, kim soát chat chê vic thrc hin cac bin phap phông, chng djch 
bnh, chü tr9ng phát huy vai trô cüa COng an xã, xir 1 nghiêm các hành vi vi 
phm pháp lu.t; phôi hçip chit chê v9i S& Lao dng - Thucmg binh và Xã hi d 

tang cung cOng tác quân 1, bào dam an toân các Co 5Ô cai nghin, co sâ bâo 
trq xA hi. 
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- Tang ci.rô'ng kim tra, rà soát phát hin nhftng truông hqp nhp cânh trái 
phép vào dja bàn tinh và xir 1 nghiêm theo quy djnh. Nm chic sir di biên dng 
dan cu cüa tüng dja bàn ca sâ. 

5. Sâ Giao thông Vn tài 
Tto diu kin cao nht d 4n chuyn, km thông hang boa, 4t tu, nguyen 

1iu san xut bâo dam an toãn, lien thông, thông nht, thông suôt giüa các dja 
phizo'ng, tinh, thành ph; có bin pháp chit ch ti dim du và diem cuôi trong 
chui cung üng, km thông, vn chuyn hang boa; chü dng có giãi pháp h trçi 
bào dam vic cung ü'ng, km thông di vth nhóm hang hoá là trang thiêt bj, vt tu 
y t, thu,c, hoá cht, ô xy y t, phuong tin, djch vi phông, chng djch bnh 
Covid-19. 

6. Bô Chi huy Quân sir tinh 
Chun bj các diu kin hoit dng cüa khu each ly tp trung cüa tinh báo 

dam img trirc 24/24; chi dao  các hrc luçmg quân dci, nht là hrc lirçmg quân y, dan 
quân tr v... phi hçip chit chë vâi các dja phuong trong cong tác phông, ch6ng 
djch bnh; phôi hqp vói Cong an tinh và các dja phixong trong vic quân l co sâ 
each ly t.p trung. 

7. Ban Quàn l các Khu cOng nghip tinh 
- Tang cix?mg kim tra cong tác phông, chng djch Covid-19 ti các co s& 

san xuât kinh doanh, nhà may, xi nghip cong tru?ing trong các Khu cong nghip 
trén dia bàn tinh. 

- Chi dto duy trI boat  dng san xut tai  các khu cong nghip trên dja bàn 
tinh, tránh lam dirt gay các chui cung i'rng lao dng, hang hóa, djch vii, vt tu, 
nguyen lieu phiric vi san xuât nhung phài bào dam, tto diu kin cao nht cac yeu 
cau ye phông, chông dich bênh COVID-19 trên tinh thn an toàn d san xut, san 
xut phài an toàn. 

8. Si Cong Thiiong 
- Chü dng xay dirng và thirrc hin phuo'ng an dáp 1mg nhu cu lucing thirc, 

thrc phâm, các thu yêu phâm can thiêt, tuyt di không d ai thiu dói, dng th?yi 
phái bâo dam các yêu cu an toàn phông, ching djch bnh cho hang hóa, thiric 
phâm và h thng cung 1mg. 

- Tang cu?mg kim tra cOng tac phông, chng djch Covid-19 tai  các co sâ 
san xuât kinh doanh, nhà may, xi nghip cOng tnthng trong các Cim cOng nghip 
trên dja bàn tinh. Chi dao  duy trI ho.t dng san xut tai  cac dim cong nghip trén 
dja bàn tinh. 

9. Sâ Lao dung - Thixong birth và Xã hi 
- Trin khai hiu quàNghj quyt 68/NQ-CP ngày 01/7/202 1 cüa ChInh phü, 

Quyet djnh so 23/2021/QD-TTg ngày 07/7/202 1 cüa ThU trnmg Chinh phU v 
chInh sach h trq ngu1i lao dng và ngithi sIr d%ing lao dng gp khó khãn do 
dai djch Covid- 19 và Nghj quyet so 46/2021 /NQ-HDND ngày 29/7/2021 cUa 
Hi dOng nhân dan tinh khóa XV; thithng xuyên rà soát, cp nht, không bO sot 
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- Trin khai hiu qua cong tác chäm lo di sng nhân dan, dc bit là ngi.thi 
có cOng, gia dInh chInh sách, h nghèo, phii nU, tré em, ngithi cao tuôi, ngii?ñ 
khuyt tat, ngithi yu th, nguêd có hoàn cánh khó khàn, ngithi mat vic lam do 
djch bênh Covid- 19 và hrc hrçing tuyn du chông dich, báo dam kp thai, dung 
di tu'çYng, chInh sách, thirc cht và hiu qua. 

- Xây drng K hotch, chuong trInh, giy thông hành d tto diu kin cho 
can b, cOng nhân, viên chüc, ngithi lao dng tr tinh khác den Ninh BInh và ngugc 
lti dê lam vic báo dam an toàn, dung quy djnh. 

10. Si Thông tin và Truyn thông 

- Can cir chirc nàng, nhim vi chi dto các don vj v an toàn, an ninh mng 
i'rng trirc 24/24 gi, dam bâo thông su&, dtc bit là các h thng thông tin, nén 
tang cong ngh phiic vi1 cOng tác phông, chng djch bnh Covid-19. 

- Phi hçp chit chë vi Si Y t, Ban Tuyên giáo Tinh u, UBND các huyn, 
thành ph và các Co quan, don vj lien quan thirc hin thng nht du mi, chü 
dng cung cp, xu 1 thông tin kjp thñ, chinh xác; chi dto các Co quan báo chi 
trén dja bàn tang cuô'ng các hInh thüc truyn thông, tuyên truyn, truyn cam 
himg, nêu guang ngu?i t&, vic t&, cách lam hay, mô hInh hiu qua. 

- Tip tiic trin khai irng diing các nn tang cong ngh thông tin trong phông, 
chng. djch COVID-19 bão dam kjp thii, hiu qua, d s1r dicing; dy mnh vic 
img diing khai báo y tê din t1r (Bluzone, QR-Code...), s süc khOe din tir và sir 
diing phtn mm cp nht thông tin báo cáo hang ngày. 

11.STàichInh 

- u tiên stp xp, b trI ngân sách nhà nuóc và các ngun hrc hç'p pháp 
khác d báo dam kinh phi cho cong tác phOng, cMng djch bnh Covid- 19 và co 
si diéu trj ngm'Yi bnh Covid-19. Hithng dan, thl!c hin vic diu chrnh, cat giám 
kinh phi, tiêt kim kinh phi và thu hi kinh phi theo dñng ni dung chi dao tai 
Nghj quy& s 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 cüa Chjnh phü. 

- Can cir yeu cu Cong tác phông, chng djch bnh Covid-19, sau khi dã rà 
soát, buy dng, sir dung ngân sách dja phiicing và các ngun hrc hçp pháp khác 
ma vn con khó khàn, tham mu'u, d xutt UBND tinh d nghj ngan sách Trung 
uong h trçY thirc hin. 

12. D nghj Uy ban Mt trn TO quc Vit Nam tinh, các tO chuc chinh trj 
xa hi, cac doànthê, cong dOng doanh nghip và nhân dan tip tiic chung tay, gop 
sue, tich CIJC phôi hqp vui các su, ban, ngành và dja phuong n hrc vi.rçYt qua khó 
khàn, thách thuc, tp trung thrc hin quyêt 1it, hiu qua các nhim vi, giái pháp 
dê ra dê sum day lüi djch bnh Covid- 19, báo v tinh mng, sue khoé cüa nhân 
dan, to thun 1i cho phiic hOi và phát trin kinh t - xã hi. 

13. Uy ban nhân dan các huyn, thành ph 

- Khn truang kin toàn, nâng cao hiu 1%rc, hiu qua hot dng cüa Ban 
Chi dio phông, chng djch bnh các cp trén dja bàn cho phü hçip vui tInh hInh 
thirc t và yêu cu phông, chng djch bnh; có b phn thu?mg trçrc chi dao,  diu 
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phi 24/24 gi, t chüc theo trng nhóm chuyên mon d giái quyt kjp th?ñ các 
vithng mac, yêu câu ye vt tu, thit bj, nhân 1rc, truyn thông, giao thông 4n tãi, 
ciru trçi, ho trci... 

- Xây drng các kjch bàn và các phrnmg an irng phó tuang 1rng vâi các ctp 
d djchphü hçp vOi tInh hInh cüa dja phixong bâo dam cong tác y t trên dja bàn 
theo thâm quyên; tnthng hçip vizqt thâm quyn, báo cáo Uy ban nhân dan tinh, 
Ban Chi dao tinh xin kiên chi dao. 

- Tang cu?ing h thng thông tin co sâ, thu?ing xuyên cung cp các bàn tin 
tuyên truyên, ph bin, 4n dng, hixóng dan, kêu gçi nguii dan trong cOng tác 
phông, chng djch bnh Covid-19; 

- Chi dto và huy dng các cci sâ y t, cci quan, don vj, doanh nghip, t 
chirc, cá nhân trên dja bàn tIch circ tham gia các hoat dng phông, chng djch 
bnh Covid-19 nhung phãi dam bão các diu kin an toàn v phông, chng 
djch bnh theo quy djnh và phü hqp vâi tinh hInh, din bin djch djch bnh tti 
dja phuong. 

- Chü trI, phi hcp vâi các ca quan chi'rc näng cp giy thông hành cho h9c 
sinh t.o diu kin di h9c tü dja phuang nay, sang dja phuang khác dam bâo an 
toàn, di1ng quy djnh. 

- Tip tic thirc hin miic tiêu kép vira phông chng djch vüa phát triên kinh 
txähi. 

Yêu cu Giám dé,c Sâ Y t, Giám dc Cong an tinh, Chi huy tru&ng Bô Chi 
huy Quân sir tinh; Thu truâng các sâ, ban, ngành, doàn the cüa tinh, các co quan, 
dcin vi trên dja bàn tinh,. Chü tjch UBND các huyn, thành phô can cü chüc näng, 
nhim vi nghiêm tic trin khai thirc hin các nti dung chi dao  trên và chju trách 
nhim trithc UBND tinh, Chu tjch UBND tinh v vic thirc hin cOng tác phông, 
ch,ng djch COVID-19 d6i vâi Iinh virc, dja phuo'ng phii trách. 

Giao S& Y t theo dôi, dOn dc, tng hçp kt qua thirc hin báo cáo kjp thri 
UBND tinh theo quy djnh./ 

Noinhân: 
- NhLr trên; 
- Ban Thtrmg vit Tinh üy; 
- LAnh dao  HDND tinh 
- Lãnh dao UBND tinh; 
- Các Huyn Oy, Thành üy, Dãng üy trirc thuOc TU; 
- Các thành vien BCD phông chong djch cüa tinh; 
- UBND các huyn, thành phô; 
- Cong TTDT tinh, các VP; 
- Li.ru: VT, VP2, VP6. 
1.Tr174 CVYT 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Pham Quang NgQc 
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