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Ninh BInh, ngày 'O tháng 5 nàm 202] 

KInh gi:ri: 
- Giám dc Cong an tinh; 
- Chi huy trithng B Chi buy Quân sr tinh; 
-Giámdôc SYtê; 
- Chi huy tru&ng B Chi huy B di Biên phông tinh; 
- Thu trithng các ca quan, dan vj trên da bàn tinb; 
- Chü tjch UBND các huyn, thành phô. 

Thirc hin Thông báo s 98/TB-VPCP ngày 08/5/202 1 cüa Van phông 
Chinh phü thông báo Kêt lun cüa Thu tung ChInh phñ Pham Minh ChInh tai 
cuOc h9p tr1rc tuyên toàn quôc cüa Ban Chi do quôc gia phông, chông dch 
Covid-19, UBND tinh yêu câu Giám dôc S Y tê, Giám doe Cong an tinh, Chi 
buy tru&ng B Chi buy Quân sir tinh, Chi huy tru&ng Bô di Biên phOng tinh, 
Thu trithng các sà, ban, ngành, doân the, các ca quan, don vj trên da bàn tinb, 
Chñ tch UBNID các huyn, thành phô can tLp trung chi dio, to chirc thire hin tot 
mt sO ni dung sau: 

1. Tip tiic thirc hin ngbiêm các chi dao  cüa Trung uang và cüa tinh ye 
phOng, chOng djch Covid-19. Tránhkhuynh huong: Chü quan, lo là, mat cành 
giác khi không có djch trong cong  dông; hoang mang, dao dng, hoáng hot, mat 
bInb tTnh khi djch büng phát. Luôn bInh tinh, sang suOt, barn sat tInh hInh thçrc tê, 
chu dông, tich cuc, quyêt liêt thuc hiên co hiêu qua cac biên phap phu hap, xin y 
kiên chi dio cüa cap trên dê nhanh chóng kiêm soát tInh hInh, kiên quyêt không 
dê djch bnh lay lan trén din rng. 

2. Huy dng ca h thng chInh trj vào cuc, chu dng phát buy ni lirc; tang 
cithng irng diing COng ngh dê giám sat, kiêm tra; thirc hin nghiêm phuong chârn 
"phông ngüa tIch cue, phát hin sóm, each ly nhanh, diêu trj hiu qua, xir l du't 
diem, nbanh chóng on djnh tInh hInh". 

3. Tang crnmg kim tra, giám sat vic thirc hin cOng táC phông, chng djch 
trong phirn vi chuc nàng, nhim vi, thâm quyên thrçrc giao theo tinh than cap trên 
kiêm tra cap drni, di tüng ngO, gO tfrng nba, rà tmg dOi tuçmg. Dê cao trách thim 
nguri thmg dâu trong lãnh dio, chi do phông, chông djch vi quan diem: ghi 
nhn, bieu throng, kjp th?ri dng viên, khen thithng cac tO chuc, cá nhân Co thành 
tIch trong phOng, chOng dch; dOng thai x1r 1 nghiern theo dung quy dnh eác 
truang hap vi phm, lo là, thiêu trách nhim, khOng nê nang, né tránh. 

4. Thirc hin phân dtp và thixc hin nghiêm trách nhim duçrc giao bâo dam 
chü dng, nêu có khó khan phâi kjp thôi báo cáo cap tren xem xét, giài quyk 
Tiimg cap, thng ngành phài chü dng có phuang an, kjch bàn và chuân bj sn sang 
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cho mci tInh hung djch bnh, cn tInh dn tInh hung xtu nht trong phm vi 
chüc nàng, thim vi, quyên hmn và dja bàn quán 1. 

Nâng cao näng 1irc cách ly trên dja bàn, báo dam dáp i2rng các tInh hung, 
tuyt dôi không trông chô', 1ii vào sir ho trq, chi vin cüa cap trén, phát huy tInh 
tir 1rc, tr crn'mg, tir lo và tir chju trách nhim. Thirc hin chü dng phuung châm 
4 tai chô, cap nào lo cho cap do, tirng ngui dan phài Co trách nhim chü dng 
bào ye süc khOe cüa bàn than và vi sue khOe cña cong dông, gop phân bào v lçii 
Ich cüa quôc gia, dan tc. 

5. Tang cithng chi dao, bào dam hiu 1rc, hiu qua các bin pháp phOng, 
chông djch dà dê ra. Chü thirc hin nghiêm yeu cau 5K (Khâutrang - Khü khuân 
- Khoàng each - Không tp trung - Khai báo y tê) cüa Bô Y tê, nhât là deo khâu 
trang bat buc. Thirc hin nghiêm vic dóng cira các Co so djch viii, giâi trI nhu: 
karaoke, mát-xa, spa, game online, trô choi din tO, vu truOng, quail bar, rp chiêu 
phim, phông tp gym, phOng tp the hInh, phông tp yoga, phông tp nhày - thâm 
m, câu lac  b bida, be boi; các khu, diem du lich; các di tich, Co sO ton giáo, tin 
ngtràng trên dja bàn tinh; thirc hin các nghi lê ton giáo tin ngirOng ni b. 

- Thijc hin nghiêm quy trInh theo quy djnh vic cách ly tp trung, theo dôi 
sOc khOe sau cách ly tp trung dôi vOi nguOi nhp cành bào dam dO thO'i gian, dãc 
bit là thrc hin nghiêm khâu bàn giao, tiêp nhn, theo dôi sOc khóe sau cách ly ti 
gia dInh, noi lixu trO. Chinh quyên dja phi.rang, dc bit cap co sO phài thirc hin 
nghiêm vic theo dOi, quán 1 nguOi thuc din theo dOi sau cách ly trên dja bàn. 

- Tang cuO'ng kiêm tra cong tác phông, cMng djch tti các cc quan, don vj 
trên dja bàn, nhât là tai  các noi thu?mg xuyên có tap trung dông nguOi nhu ben Xe, 
nhà ga, co sO y tê, chq, siêu thj, khu, diem du 1ch, co sO ton giáo, dc bit tai  các 
bnh vin, co sO san xuât, co sO km trO... yêu câu thuOng xuyên tir dánh giá và 
cp nht len h thông an toàn COVID-19. 

- Tang cuOng kiêm tra, xO 1 nghiêm theo quy djnh và cong khai các tru?mg 
hcp vi phm, không né nang, né tránh. 

6. Bào dam các yêu cu an ninh, an toàn, an dan, bao v t& nht sOc khOe 
nhan dan, thrc hin mvc  tiêu kép; bào dam ket thOc näm hc 2020- 2021 an toàn; 
dtc bit chO dng chuân bj phuong an to chOc bau cO trong diêu kin có djch bnh. 

7. SOYte 
- ChOdng rà soát, cp nht, hoàn thin các kjch bàn d sn sang Ong phO 

mi tInh huông djch bnh, khOng dê bj dng, bat ngO; 
- Dy nhanh tin d tiêm chOng vc xin phông Covid- 19 tren dja bàn tinh 

bào dam an toan, hiu qua, dOng dôi tuçmg, theo 1 trInh cOa Bô Y tê, giài thIch 
rö nguyen nhân cOa sircO (nêu co) dê nhan dan hieu và yen tam tiêm vàc xin. 

- Tip tiic rà soát, xay dirng phuong an và chO dng chun bj, mua sm dO 
trang thiêt bj phOng h, vt tu, thuôc, hOa chat, sinh phâm xét nghim SARS-
CoV-2... dam bão cho cOng tác phông chông Covid-19 trên dja bàn tinh. 

8. Cong an tinh, 
- Sit chit vic quàn 1 xut nhp cành theo dOng chi dto cOa ThO tuOng 

ChInh phO ti các Cong din so 540, 570; ngän ngOa, xO 1 nghiem theo pháp lutt 
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các truTng hçip nhp cânh trái phép, nguii nuâc ngoài Cu trü bat hçp pháp và cong 
khai trén các phuo'ng tin thông tin dai  ching. 

- Chü tn, phi hçip vi Sâ Lao dng - Thuong binh và X hi, Ban Quãn 1 
các khu cong nghip tinh, S& Y tê, UBND các huyn, thành phô và các don vj lien 
quan rà soát, dánh giá laj  vic hem soát nhp cânh dôi vâi ngu?ii nithc ngoài, 
khäc phiic ngay các bat cp trong vic each ly nguôri nhp cãnh, quãn 1 nguYi 
nuOc ngoài Cu trti bat hqp pháp. Tang cu?mg trách nhirn cüa BI thu cap üy, chInh 
quyên dja phuong cap co sâ, huy dng Mt trn To quOc Vit Nam, các doàn the 
và d.c bit huy dng, phát huy vai trO, tinh than tr giác, lam chü cüa nhân dan 
trong Cong tác nay. 

9. S Thông tin và Truyn thông, Dài Phát thanh vâ Truyên hInh tinh, Báo 
Ninh BInh, Cong thông tin din tü tinh 

Tip tiic truyn thông khách quan, trung tic, tich circ v tlnh hInh djch 
bnh vâi phuangchâm "lay cái dp dçp cái xâu, lay tIch circ day lüi tiêu crc", 
kêu goi nhân dan vi lçii Ich quôc gia, dan tc, vi sirc khóe cong  dOng, vi süc khOe 
chInh mInh, tir giác thrc hin các bin pháp phOng, chông djch, trong do can b, 
cong chüc, viên chIrc Nhà nuâc phài guong mâu, di dâu, chirc v1 càng cao càng 
phâi guong mâu; không dê 1p lai  vic  "met  nguYi 1 là ca xã hi vat vã". 

10. Uy ban nhân dan các huyn, thành ph 
- Tang cuang tnin khai cac bin pháp phông, chng djch trên dja bàn. 
- Tip titc thirc hin miic tiêu kép vüa phông chng djch v'ra phát trin kinh 

têxãhôi. 
Yêu cu Giám dc S& Y t, Giám dc Cong an tinh, Chi huy truâng B 

Chi huy Quan sir tinh, Chi huy truâng Bt di Biên phông tinh; Thu truOng các 
s&, ban, ngành, doàn the cüa tinh, CáC co quan, don vi trên dja bàn tinh, Chu tjch 
UBND các huyn, thành phO can cü chüc näng, nhim vli nghiêm tue triên khai 
thirc hin các ni dung chi dao trên và chju trách nhirn tnuâc UBND tinh, Chu 
tjch UBND tinh ye vic thirc hin cong tác phông, chOng djch COVID-19 dOi 
vâi linh virc, dja phuong phii tnách. 

Giao S& Y t theo dOi, dOn d&, tng hçip kt qua thçrc hin báo cáo kjp thai 
UBND tinh theo quy djnh./. 

.Noi nhn: 
- Nhix trên; 
- Ban Thir?mg viii Tinh üy;. 
- Lãnh dao  UBND tinh; 
- CácHuyn üy, Thành üy, Dáng üy trirc thuc TU; 
- Các thành viên BCD phông thông djch cila tinh; 
- UBND các huyn, thành phô; 
- Cong TTDT tinh, các VP; 
- Lixu: VT, VP2, VP6. 
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