
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH NINH BNH Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc 

So: 0z8 /TB-UBND Ninh Binh, ngày  19  tháng 5 náin 2021 

THÔNG BAO 
Két 1un cüa clông chi Chü tich  UBND tinh, Tru'o'ng Ban Chi dio tii 
Hi nghj Ban Chi do phông, chông djch COVID-19 tinh Ninh BInh 

Ngày 19 tháng 5 näm 2021, dng chI Phtm Quang Ng9c, Phó BI thu TIIIh 
üy, Chü tjch UBNID tinh, Truóng Ban Chi dio phông, chng djch Covid- 19 tinh 
Ninh BInh (gçi tt là Ban Chi dto) dã chü trI Hi nghj Ban Chi dao;  cüng dir Hi 
nghj có dèng chI Tng Quang Thin, Uy viên Ban Thu&ng vi Tinh üy, Phó Chü 
tjch Thumg trçrc UBNID tinh, Phó Tnthng Ban Thu?mg trrc Ban Chi dao  và các 
dng chI thành viên Ban Chi do. 

Sau khi nghe báo cáo tinh hInh din bin dch Covid-19 trén dita  bàn tinh, 
kin phát biu cüa các dai  biu, dng chI Chü tch UBND tinh, Tnthng Ban 

Chi dao kt luân nhu sau: 

Trong thôi gian qua, cong tác phông, chng djch Covid-19 trên dja bàn 
tinh dA duçic trin khai mt cách chü dng, khn truang, quyt 1it, hiu qua, 
tInh hInh djch bnh Covid-19 trên dja bàn tinh dang duçc kim soát chat chë. 
Tuy nhiên, nguy ca lay lan, büng phát djch bnh trên dja bàn tinh là rt cao. 

VI vy, trong thai gian tâi, UBND tinh yêu cu các Sâ, ban, ngành, doàn 
th, các co quan, dan vj trén da bàn tinh, UBND các huyn, thành ph và nhân 
dan trin khai thixc hin t& mt s ni dung sau: 

1. Tip tVc  thixc hin nghiêm các chi dto v vic phông, chng djch 
COVID-19 tii các van bàn chi dao  cüa Trung uo'ng, cüa tinh. 

- Tp trung thông tin tuyên truyn v tinh hInh djch Covid-19, nghiêm 
tüc thirc hin thông dip 5 K cüa B Y t, dc bit thrc hin deo khu trang, 
không tp trung dông ngui. 

- Dy mtnh tuyên truyn gucing nguñ tt, vic t&, dng thai cüng 
phán ánh kjp thai nhüng trung hçp không chp hành nghiêm vic phOng, 
cMng Covid- 19 và du tranh phàn bác nhing xuyên tc, dua thông tin không 
dung trén không gian mng trong thirc hin cong tác phOng, chng dch 
Covid-19. 

2. Chü dng phM hçip cht chê, kjp thii, hiu qua giüa các SO', ban, 
ngành, doàn th và các dja phuong trong phOng, ch6ng djch nhât là nhu'ng vn 
d dot xut, phát sinh; tang cuO'ng O'ng dçing cong ngh thông tin trong chi do, 
diu hành, khai báo din tr, kim soát djch bênh. 
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3. Khuyn cáo ngui dan, can bô, cong chüc, viên chüc, nguOi lao dng 
trong các Co quan, don vj không di ra ngoái tinh. Riêng nhân viên y tê không 
duçc ra ngoài tinh, nu có cong vic cn thit thI phái xin phép thu trithng co 
quan, don vj quán 1 trirc tip; thu trithng co quan, don vj chju trách nhim v 
quyt djnh cüa mInh. 

4. Thirc hin hn ch các hot dng ttp trung dông nguii tti các dja diem 
phiic vii an ung nhu: nhá hang, quán an, quán cà phê, quán bia, quán giãi khát, 
chi duçic tip nhn s luçng khách không qua 50% s bàn hin có; phái b trI 
gii khoâng cách ti thiu là 02 met, mt bàn không qua 02 ngii?i, các bàn có 
tm chn a gifla; do than nhit, sat khun tay cho khách hang. Nhân viên phic 
vii phãi deo khu trang trong khi lam vic. Th?yi gian thirc hin tü 0h00 ngày 
20/5/202 1 cho dn khi có thông báo mói. 

Tam dung  hoat  dng tuyn xe khách duang dài di dn các vüng có djch và 
ngucc lai. 

5. SaYte 

- Tip tuc thirc hin các nhiêm vu dã duc UBND tinh, Ban Chi dao 
phông, chng djch Covid-19 giao. 

- Tiêp tiic trin khai lAy mu xét nghim cho các di tucmg theo quy djnh 
cüa H5i dèng bAu cü quc gia tai  van bàn s 660/HDBCQG-VP ngày 06/5/2021, 
cho các di tuçYng có nguy co cao: nhân viên y tê; nhân viên lam vic tai  các 
khu, dim du ljch; cong nhân, ngithi lao dng tti các khu, ciim cong nghip; tAt 
cã các chuyên gia, lao dng nguai nuâc ngoài. 

- Chü trI, phôi hqp vai Si Ni vu, UBND các huyn, thành ph hithng 
dan thirc hin, tO chuc bâu cir cho các truang hçp FO, Fl, F2. 

- Chü trI, phi hçp vai các don vj lien quan hthng dn các don vj thrc 
hin các bin pháp phOng, chng Covid- 19 trong bAu cir và thi t& nghip trung 
h9c ph thông 11am 2021 và thi tuyn sinh lap 10 näm h9c 2021 - 2022 theo chü 
truong dâ duçic thông qua tai  Hi nghj Ban Chi dao  các K' thi näm 2021. 

- Xây dirng k hotch t chic tiêm phông vAc xin phOng Covid- 19 các dçit 
dam bão kjp thai, an toàn, hiu qua. 

- Tip tVc  rà soát, hoân thin các kjch bàn cüa các phuong an img phó vai 

tInh hInh djch bnh, tInh dn tInh hung xAu nhAt xáy ra; chuAn bj dAy dü nhân 
1irc, phuong tin, trang thit bj, vt tu, thuc, hóa chAt xét nghim ... cAn thit cho 
phông, chng dch, diu trj ngithi mAc bnh; có phuong an trong truang hgp cAn 
thit diu chuyn trang thit bj, huy dng nhân 1irc bác si, diu duOng, nhân viên y 
t cho phOng, cMng djch; chü dng dào tao  nhân hrc và xây drng phông xét 
nghim dat  an toàn sinh h9c cAp 2 d có th dua vào sü diing nhanh nhAt cac may 
xét nghim duçc tài trç, mua mâi d nâng cao näng lrc xét nghim cáa tinh. 



3 

- Chü trI, phM hçp vOi S Tài chinh tham mini, kjp thii mua sm, 1p dt 
may móc, trang thit bj, vat tu, thuc, hóa cht sinh phm xét nghirn... cn 
thi& phçic v cho cong tác phông, chng djch. Vic mua sm trang thit bj, 
phuong tin, vt tu y t phông, chng djch báo dam dung quy djnh, kjp thai, 
cong khai, minh bach, không d xãy ra tiêu cixc. Giám dc Sâ Y t chu trách 
nhim truâc UBND tinh, Chü tjch UBND tinh và trithc pháp 1ut v ni dung 
trInh cüa dan vi. 

7. B Chi huy Quân sir tinh 

Chü dng phôi hçp vâi S Y t, Cong an tinh, UBND các huyn, thành 
pM và các dan vj lien quan trin khai thirc hin cong tác cách ly dam bào an 
toàn, tránh lay nhim chéo trong các khu virc cách ly tp trung. 

8. Cong an tinh 

- Chü trI, pMi hcrp vci So Y t& SO Du ljch, SO Cong thiio'ng, Ban Quãn l 
các khu cong nghip tinh, UBND các huyn, thành pM thixOng xuyên thirc hin 
vic rà soát, cp nhQt thông tin tt câ các tnrOng hçip nguOi nithc ngoài, nguOi 
Vit Nam 0 nuOc ngoài dã nhp cânh Vit Nam v Ninh BInh. 

- Xu l nghiêm các tru0ng hcip vi phm các quy dnh trong phông, cMng 
djch COVID-19 nhu: không deo khu trang, không khai báo, khai báo không 
trung thirc, không chp hành each ly theo dung quy djnh. 

9. SO Lao dng - Thuong binh và XA hi và Ban Quàn l2  các khu cong 
nghip tinh 

Thm dinh và chju trách nhim v vic dê xuât cho lao dng nuOc 
ngoài nhp cãnh, dam báo diing quy dnh v di tuqng duqc nhp cãnh. 

10. SODu ljch 

PMi hçip vOi SO Y th, UBND các huyn, thành pM rà soát, lQtp danh sách 
các than viên phiic vi du ljch d 1y mu xét nghirn vâ quán 1, theo dOi tInh 
hInh sOc khóe. 

11. SOGiáoducvàDàotao 

Tp trung chi dto, t chOc các KST thi tuyn sinh lOp 10 trung h9c pM 
thông näm h9c 2021-2022 và K thi t& nghip trung h9c pM thông nàm 2021 
dam bào an toàn, cOng bang, khách quan, nghiêm tüc, dung quy ch. PMi hcp 
vOi SO Y t chun bj các phuong an cho tIth hInh djch bnh Covid-19, nhât là 
khicóthIsinhlàFl,F2. 

12. SO Tài chInh 

ChO trI, pMi h?p  vOi SO Y t huOng dn thirc hin mua sm trang thi& bj 
y th, trang b báo h, thuc, vt tu, hóa cht ... dam báo dung quy djnh, kp th01, 
hiêu qua, khOng xây ra tieu circ. Bào dam kinh phi phông, cMng djch trên dja 
bàn tinh. 
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13. Si Thông tin và Truyên thông, Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh, 
Báo Ninh BInh, Cong Thông tin din tü tinh 

- Dày manh cong tác truyn thông bang nhiu hInh thirc phong phü, phü 
hçp v phOng, chng djch bnh Covid- 19 trên các phucng tin thông tin dai 
chüng, k cã ming xã hi d bâo dam n djnh xã hi, chit trçng thông tin v 
các k& qua tIch c11c, các mO hInh t&, sir chung tay cüa cong dng trong 
phông, chng djch bnh; chü dng thông tin rö, ci th v kt qua diu tr, các 
ca mc bnh d tránh hoang mang trong xã hi. Khuyn cáo ngiRii dan, can 
b cong chüc, viên chCrc, ngithi lao dng không di ra ngoài tinh. 

- S Thông tin và Truyn thông chü trI, phi hçp vâi các S, ban, 
ngành, doàn th, co quan, don v trén dja bàn tinh, UBND các huyn, thành 
phE huó'ng dn cal dat, trin khai thirc hin các 1rng diing cong ngh thông tin 
vào khai báo y t, kim soát ngui ra vào tti các co quan, don vj. 

14. Ban Quán l các khu cong nghip tinh, S Cong thuong 

- Theo chirc näng quán 1 chü trI, pMi hçip vi Sâ Y tê, Si Lao dng - 
Thuong binh và XA hôi, UBND các huyn, thành ph chi dto các nhà may, co 
quan, xi nghip, doanh nghip trong và ngoái khu cong nghip thirc hin 
nghiêm các giài pháp phông, chng djch COVID-19. 

- Tin hành rà soát, kiêm tra vic dam báo an toàn trong phông, chng 
djch Covid- 19 ti cac CO SO san xut, kinh doanh, doanh nghip trong các khu, 
ciim cong nghip theo tiêu chi dánh giá an toàn phông, chong djch Covid-19. 
Kiên quyt xir 1 và dung hot dng nu dã nhac nh CáC CO SO san xut, kinh 
doanh, doanh nghip nhixng tip tiic vi phm. 

- Rà soát, quãn l, kiêrn soát chat thông tin ngiRi lao dng lam vic tai  các 
CO SO san xutt kinh doanh, trong the khu, cvm  cOng nghip, nht là ngui nithc 
ngoài vá ngui ngoài tinh d dam báo cong tác phông, chng djch Covid- 19. 

15. UBND các huyn, thành ph 

- Chi dto trin khai thirc hin t& cong tác phOng, chng djch COVID- 19 
trên da bàn, báo dam an toàn, kjp thai, chü dng. 

- Tip tic chi dao  chInh quyn co s, tir thOn bàn, to dan ph& cánh sat 
khu virc, tO Covid-19... tip tic rà soát, phát hin các di tt.rçmg có nguy co 
trong cong dng, nht là ngi.thi dã nhp cành, trâ v da phuong tr ngoài tinh 
nhm phát hin sam ngun lay bnh, nguai có nguy co d có giâi pháp kjp thai 
và xü 1 theo dung quy dnh. 

- Phi hçip vai Si Y tê thixc hin các bin pháp phông, chng djch Covid-
19 tai the dim bâu cir. 

16. Yêu cu các dng chI trong Ban Chi d?o  phông, chng Covid-19 tiêp 
tçtc trin khai thijc hin nghiêm tñc, hiu qua nhim v11 dugc giao. 
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Giao Sâ Y th theo dOi, don dc, kirn tra, tng hçip kt qua báo cáo 
UBND tinh theo quy djnh. 

UBND tinh thông báo d các co quarl, don vj t chüc thrc hin./. 

Noi nhân: 
- Nhu trên; 
- Ban Thixèiig vii Tinh üy; 
- Lnh dao UBND tinh; 
- Các Huyn üy, Thành ñy, Dáng üy trirc thuc TU; 
- Các thãnh viên BCD phOng chong djch cüa tinh; 
- UBND các huyn, thành phô; 
- Cong TTDT tinh, các VP; 
- Lixu: VT, VP6. 

4.Tr84_CVYT 

TL. CHU TICH 
KT. CHANH VAN PHONG 
PHO CHANH VAN PHONG 
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