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Ninh BInh, ngày 4.9 tháng 01 nãm 2020 

KInh gCri: 
- Thu tnnmg các car quan, darn vj trên dja bàn tinh; 
- ChU tjch UBND các huyn, thành ph& 

Djch bnh viêm dix&ng ho hp c.p do chüng mon cüa vi rut Corona 
(nCoV) gay ra dang din biên phirc tp tai  Trung Quc, day là djch bnh truyn 
nhim cap tInh, nguy hiêm, hin chua có thuôc diu trj dc hiu và vc xin 
phOng bnh. Bnh có the lay truyên t1r ng.thi sang nguoni do tip xüc g.n hoc 
qua nhttng ht nuOc b9t có chira vi rut. Dn nay djch bnh dä lan rng ra 30/31 
tinh, thành phô cüa Trung Quoc và lay lan ra 18 quôc gia, vüng lânh thô. T 
chüc Y t Th gioni (WHO) dua ra cãnh báo djch i cp dc r.t cao a Trung Quc, 
cAp d cao 0 khu virc và toàn câu. Ti Vit Nam, ngày 23/01/2020 dã phát hin 
02 ngithi Trung Quôc dn Vit Nam tir thành ph Vu Han có thiarng tInh voni vi 
rut nCoV, ngithi bnh ducc cách ly, diu trj tui thành phô Ho ChI Minh. Hiên 
ti mt ngixOri dâ khôi bnh. 

Thrc hin kin chi dio cüa Thu tuàng Chinh phü ti Cong din s 
05/CD-TTg ngày 28/01/2020 v vic phông, chông djch bnh viêm dithng ho 
hAp cAp do chüng moni cüa vi rut Corona gay ra; dé chü dng trong cong tác 
phông, chông djch bnh viêm duang ho hAp do nCoV trên dja bàn tinh, UBND 
tinh yêu cAu Thu truang các car quail, darn vj trên dja bàn tinh; Chü tjch UBND 
các huyn, thành ph khAn trucmg trin khai thirc hin mt s ni dung sau: 

1. Tip tçic trin khai thirc hin tt, hiu qua tinh thn Cong van s 
59/UBND-VP6 ngày 24/01/2020 cüa UBND tinh v tang cu&ng phàng, chng 
djch bnh viêrn duonng ho hAp cAp do chüng mâi cüa vi rut Corona gay 

2.SYt 

- Tip nic triên khai quyêt lit các hoat dng giám sat tai  cong dông nhäm 
phát hin sam các tri.thng hqp có tip xüc vâi ngithi nghi nga nhim djch bênh. 

- Chi do nghiêm vic theo dOi, quail l các tnronng hçip nghi ngon, nhim 
djch bnh ti các car son y t; trin khai phOng, cMng nhim khuAn ti các car son 

y t dé hn ch thAp nhAt vic lay nhim djch bnh nay. 
-  Chi do trin khai, hoàn thin các phixcing an s.n sang l'rng phO khi cAn 

thit và khi bnh djch xây ra. Xây dirng kjch bàn rng phó vOi trng tlnh hung 
djch, xong truâc ngày 30/01/2020. Báo dam car s thuôc, trang thiêt bj phic vii 
phông, chng djch. Sn sang 1rng phó vói voni các tInh huông djch; có hi.ronng 



dan, chi do quy trmnh, phác d diu trj, han  ch thp nht t1r vong. 

- Phi hçp vâi Bô Chi huy Quân sir tinh và các ca quan, dan vj lien quan 
triên khai bnh vin dâ chiên de sn sang img phó khi djch bnh xáy ra. 

- CQtp nh.t thông tin và thông tin kjp thOi tInh hInh djch, dua ra các 
khuyen cáo ye các bin pháp phông bnh phU hcrp vOi tInh hInh djch. 

- Chü trI, phM hçp vOi SO Thông tin vã Truyn thông, Dài Phát thanh và 
Truyên hInh tinh, Bao Ninh BInh và các cci quan thông tin, truyn thông tang 
cuOng thông tin ye tmnh hInh djch bnh; tuyên truyên ye các bin pháp phát 
hin, cách phông, chông djch bnh dn các tng lOp nhãn dan. 

- Phôi hçp vOi SG Lao dng - Thucing binh và Xä hi, Ban Quán 1)' các 
Khu cong nghip tinh và các ca quan, dan vj t chirc each ly và quãn 1 nhUng 
ngu&i lao dng trO iai  lam vic t1r nhcng vüng có djch bnh và khi phát hin 
truOng hçp mac, nghi ngO mac bnh. 

3. SO Du Itch 

Chi dao  các Cong ty du ljch hUy các tua, gói du ljch, không t chirc 
doàn khách du ljch tOi các tinh, thành ph dang có djch, có nguOi mc bnh và 
khOng don khách du ljch trong và ngoài nuOc t1r vüng có djch dn Ninh BInh. 
Quân 1, theo dôi cht chë ljch trmnh, tInh hInh sirc khóe cUa khách du ljch, 
khuyn nghj han  chê di chuyn du khách Trung Quc hin dang 0 Vit Nam. 
Phi hçip vOi các ca sO y th t chOc cách ly, quãn 1 du khách khi phát hin 
truOng hçTp nghi ngO mac bnh. Phôi hcp vOi SO Y té tang ci.rOng giám sat djch 
bnh tai  các dim, khu du ljch trén dja bàn tinh. 

4. SO Van hóa và The thao 

Phi hçp vOi SO Y th, SO Du ljch và UBND các huyn, thành ph tang 
ci.r&ng giám sat djch bnh tai  các L hi, khu vui chcii giãi trI trên dja bàn tinh. 

5. Cong an tinh 

- Dam báo an ninh tr.t tir cho vic cách ly y t bt buc các truOng hqp 
mc bnh, nghi ngO mc bnh. Huy dng 1irc hxçing y t cüa Bnh vin Cong 
an tinh chü dng phuang tin, sn sang tham gia phi hçip vOi 1irc lucing y t, 
các ca sO y t tren dja bàn tinh phOng, chng djch bnh theo chi dao  cüa tinh. 

- Phi hçp vOi SO Y t trong cOng tác giám sat kim djch di vOi ngtxOi 
nhtp cãnh, di v tr vüng có djch. 

- T chOc xác minh và x0 l nghiêm các truOng hçip tung tin không ding 
v tInh hInh djch, gay hoang mang trong cong dông. 

6.BChihuyquãnsytinh 

Chi dao  trin k.hai các hoat  dng phOng chng djch trong các dan vj quân 
di trên dja ban tinh. Co k hoach trin khai bnh vin dâ chiên và chuân bj s.n 
sang hrc h.rqng, trang thiêt bj tham gia ch6ng djch trong truOng hqp djch bnh 
lan rng. 
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7. Sô'TàichInh 
Chü dng b trI d.y dü kinh phi, kjp thOi phic vii kjp thOi cho hoat  dng 

giám sat, mua stm trang thit bj, thu6c, chAt 1±0 khuAn, thit bj phông h và 
cac nhu cau can thiêt cho cong tác phOng, chng djch bnh bnh viêm thxOng 
ho hAp cAp do nCoV. 

8. S& Giao thông vn tãi 
Trin khai thirc hin têt các khuyn cáo phông, chng djch cho các hành 

khách trén các phisong tin vn tâi. Co phuang an phông bnh cho hành khách 
và nhân viên khi có trixOng hcip xuAt hin bnh nhân trén các phuong tin 4n 
tãi hành khách. 

9. S& Lao dng - Thtro'ng binh Va Xã hi 
Chi do các &in vj lien quan thirc hin giám sat tInh hInh sOc khóe cOa 

nhttng ngithi lao dng dang lam vic hoc xuât phát, trO ye tO các khu virc dang 
có dlch  cOa Trung Quc. Không t chOc du'a lao dng ngu'Oi Ninh BInh dn các 
khu vIrc dang có djch. 

10. S& Thông tin và Truyn thông, Dài Phát thanh và Truyn hlnh 
tinh, Báo Ninh BInh 

DAy mnh truyn thông trên các phi.rong tin thông tin di chüng khuyn 
cáo nguOi dan v các bin pháp phông, chông djch bnh viêm thrOng ho hap 
cAp do nCoV. 

Chü dng nm bt thông tin t1r SO Y th, B Y t và cung cap kjp thOi, 
chInh xác tOi cong dông dê ngi.rOi dan biêt tInh hInh, tránh gay hoang mang; 
khuyn cáo ngrOi dan và khách du ljch khi có triu chOng nghi ngO thI cAn each 
ly và dn ccr sO y t d duçic khám, phát hin, diéu trj kjp thOi, nguOi dan hn 
ch di dn vüng dang có djch bnh khi không thirc sir can thiêt. 

11. SO Giáo due và Bào tao 
- Ph bin thông tin v tInh hInh djch, các bin pháp phông, chng djch 

cho di tuqng h9c sinh, sinh viên. Chi dto, ti chOc giám sat tInh hInh sOc khOe 
cüa h9c sinh, sinh viên trong các nhà trithng, thông báo vOi ngành y tê các 
trirOng hçp nghi ngO mc bnh. Phi hçip cht chê vOi SO Y tê trong phông, 
chng djch bnh tai  các c sO giáo diic trên dja bàn tInh. 

- Co trách nhim tham gia các hoat dng phông, chng djch khi có yêu 
câu cüa ngành Y tê. 

A . A A A 9 f A 12. Be ngh Uy ban Mt trn to quoc Viçt Nam tinh va cac to chu'c 
thãnh viên 

Xây dirng k hoach huy dng hi viên, doàn viên, k& hçp chat chë vOl 
ngành Y t tang cl.r&ng cong tác tuyên truyên nâng cao nh.n thOc, trách nhim 
cña toân xã hi tIch crc tham gia vào cOng tác phông, chông djch bnh viêm 
dithng ho hAp cAp do nCoV. 
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13. Các Sir, ngành khác 
TIch circ, chü dng phôi hcip vâi ngành Y tê tang cithng truyên thông các 

bin pháp phông, chông djch bnh viém dix&ng ho hp cp do nCoV. 
14. Uy ban nhãn dan các huyn, thành ph 
- Trin khai xây dirng k ho.ch phông, chng djch bnh dja phi.wng, dc 

bit tp trung phông chông djch bnh viêm duing ho hap cp do nCoV gay ra; 
tang cu&ng triên khai các bin pháp phñ hçip nhãm ngän chn sr xâm nhp cüa 
dlch bnh nhu nàm bt tInh hInh, kim soát chtt chë khách du ljch và nhtng 
ngrii di ye tr Trung Quôc, tü noi có djch bnh, thông báo vOi Co quan y t 
nhüng ngrii Co yêu to dch t dang CO biu hin viêm dixng ho hp cp d kp 
thai each ly, diêu trj. 

- Tip tic dy manh  cong tác thông tin, tuyên truyn trên các phwmg 
tin thông tin dai  chiing, h thng thông tin và truyn thông co sâ d nâng cao 
nhn thi.:rc và hiu bit cOa nguai dan v nguy Ca, duang lay nhim, each phát 
hin sóm, cách phông, chng djch bnh do nCoV. Vn dng nhân dan tir giác 
khai báo vai co quan y t nu cO yu t djch t diIv t1r vllng có djch, dng th&i 
phát hin nhtng ngithi có triu chüng sot, ho, khó th&, có yêu to djch t nguy 
co mc bênh do nCoV d ducic cách ly, chin doán và diêu trj kip thai. Khuyên 
cáo ngtthi dan không dn các khu virc dang có djch. 

- Chi dto tang cithng kim tra cong tác phOng chng djch bnh tai  các 
c1m dan cu, h gia dInh, các khu vuc có nhiêu khách du 1ch. 

- Chun bj dy dü các phiso'ng tin, trang thit bj phOng chng djch bnh 
d sn sang üng phó khi djch bnh xâm nhp vào da phixang. 

1:Jy ban nhân dan tinh yêu cu Thu tnràng các co quan, dan v trên dja 
bàn tinh, Chü tjch UBND các huyn, thành phô tp trung cM dao  thirc hin 
quyt 1it, có hiu qua các boat  dng phOng, chông djch bnh do nCoV; báo 
cáo tInh hInh trin khai thirc hin ni dung Cong van nay cüa ca quan, don vj 
mmnh tar6c 16h00 h&ng ngày v SOY t; chju trách nhim trirOc UBND tinh ye 

cong tác phông, chông djch trên dja bàn và Ca quan, don vj mInh. 
Giao SO Y tê tong hp báo cáo tInh hInh djch bnh và kt qua thirc hin 

ni dung Cong van nay ye UBND tinh trirOc 1 7h00 hang ngày./. 

Noi nhân: 
- Nhix trén; 
- Van phông ChInh phü; 
-BYtê; 
- Thmg trirc Tinh üy; 
- Länh dao UBND tinh; 
- Thithng trrc các Huyn Ciy, Thành üy; 
- Länh dao  Van phang UBND tinh; 
- Các thãnh vin BCD phong chong djch cUa tinh; 
- Bnh vin 5 QK III, Bênh vin Cong an tinh, 
Bênh xá Quân doàn I; 
- Lxu: VT, VP2, VP3, VP5, VP6. 

I .TrI 3_CVYT 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

 

 

Tong Quang Thin 
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