
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHTA WET  NAM 
TINH NINII BINH Dc Ip - Tir do - Hanh phüc 

S6: 3 If /UBND-VP4 Ninh BInh, ngày 15  tháng £'l nám 2022 
V/v tm dfrng hoat  dng cüa các 

chôt kiêm soát dich Covid- 19 
dôi vOi ngu?ñ và phrnmg tin ra 

vào tinh Ninh BInh 

KInh g1ri: 
- Thu tnrâng các Sâ, ban, ngành; 
- Chu tjch UBND các huyn, thành phô. 

Xét d nghj cüa S& Giao thông vn tâi tti T? trInh s 07/TTr-SGTVT ngày 
14/01/2022 ye vic drng hot dng cüa các chôt kiêm tra lien ngành kiêm soát 
ngrnñ và phuung tin vào tinh Ninh BInh. Dê tiêp tiic thirc hin hiu qua cong tác 
phông, chông djch Covid-19 trong th?ii gian tii theo ding tinh than Nghj quyêt sO 
128/NQ-CP ngày 11/10/202 1 cüa ChInh phü quy djnh tam  thñ "thIch irng an toàn, 
linh hoat,  kiêm soát hiu qua djch Covid-19", tp trung nguôn 1irc cho cong tác 
phông, chông djch cap cci si, Chu tjch Uy ban nhân dan tinh có hen nhu sau: 

1. Ttm drng hoat  dng cUa tht cá các ch& kim tra lien ngành kim soát 
djch Covid-19 doi vói nguèi và phucing tin ra vào tinh Ninh Bmnh kê tirngày 
15/01/2022 cho den khi có thông báo mâi. Yêu câu cac lirc 1uçmg tai  các chôt lien 
ngành to chüc thu dçn, bàn giao tài san, vt ti.r, trang thiêt bj cho các dan vi lien quan, 
không dê xày ra that thoát, lang phI. Sâ Giao thông 4n tâi xây diing phuang an sap 

xêp tâi san cong theo quy djnh, dông thèi có phuang an san sang khôi phc chuyên 
trng thai hoat dng các thiêt bj, Ca si vt chat khi có tmnh huông djch bnh cap thiêt 
nay sinh hoc theo chi dao  cüa cap có thâm quyên. 

2. Các Sâ, ban, ngành, UBND các huyn thành ph, các t chuc, cá nhân và 
nhân dan trén dja bàn tinh tiêp tiic thirc hin nghiêm các chi do cüa Trung uang 
và cüa tinh ye phông, chông djch Covid-19. Wiiquan diem d.t tInh rnng, sue 
khOe cüa nguii dan len trén hêt, vüa thrc hin chông djch vüa phát triên kinh tê, 
xã hi; quyêt 1it phông, chông djch Covid- 19 vi phuang châm linh hoat, an toàn, 
sang tao,  chü dng tü' xa, ttir sam, tü ca sa. Nêu cao vai trô, trách nhim cüa nguñ 
dng dâu cap üy, chinh quyên, thu trithng ca quan, dan vj cungvai phát huy vai 
trô h thông giám sat y tê, l%rc hrng cOng an xã, tO Covid cong  dông yà cüa ngithi 
dan trong cong tác phông, chông djch Covid-19. San sang các phuang an, kjch 
bàn 1mg phó linh hoat,  kjp thai, chü dng hem soát djch bnh trong mci tInh 
huông. Không &rçc chü quan, la là, mat canE giác./. 

Noinhin: 
- Nhir trên; 
- Van phông ChInh phü(dé báo cáo); 
- TT TU, TT HDND (dé báo cáo); 
- BCD phông, chéng d• ch Covid-19 tinh; 
- Chü tich,  các PCT UBND tinh; 
- UBND các xa, phu?.ng, thj trân; 
- Dâi PTTH tinh, Báo Ninh BInh; 
- Cong TTDT tinh; 
- Lixu: VT, VP4,2,3,5,6,9. 

D VT VP4 01 .05. 

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

Nguyn Cao Sn 
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