
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN HOA Lif Doe 1p — Tr do — Hnh phüc 

S& TUBND-TTYT Hoa Lu; ngày tháng 7 nám 2020 
V/v trin khai thuc hiên Kt luân 

cüa Thu Urâng ChInh phUti Thông 
báo S6 253/TB-VPCP ye phông, 

chong djch COVID-19 

KInh gui: 
- Giám dc Trung tam Y t huyn; 
- Tnthng Cong an huyn; 
- Chi huy trtthng Ban Chi huy quân sr huyn; 
- Thu tnr&ng các phông, ban, ngành; các Ca 

quan, dan vj trên dja bàn huyn; 
- Chu tjch UBND các xä, thj trn. 

Thirc hin Kt lun cüa Thu tithng ChInh phü Nguyn Xuân Phüc tti cuc h9p 
Thu?mg trrc ChInh phü v& phông, chng djch COVID-19 ti Thông báo so 253/TB-
VPCP ngày 25/7/2020 cüa Van phông ChInh phü; Van bàn s 396 1/CV-BCD ngày 
25/7/2020 cüa Ban Chi do quôc gia phông ch6ng djch COVID-19; Cong van s 
472/UBND-VP6 ngày 28/7/2020 cüa UBND tinh Ninh BInh. D chü dng phOng 
cMng djch COVID- 19 trên dja bàn huyn, UBND huyn yêu cu các phông, ban, 
ngành, Ca quan, dan vj trên dja bàn huyn, UBND các xä, thj trn t chIrc thc hin 
tht các ni dung sau: 

1. Djch bnh vn tip tjc din biên phiirc tip trén phm vi toàn cAu và Vit Nam 
dà xut hin ca nhim bnh mth trong cong dng. Các phông, ban, ngành, doãn th 
các Ca quan, dan vj trên dja bàn huyn, Uy ban nhân dan các xà, thj trn, các t chüc, 
Ca than cn tip ti1c quán trit các quan dim, nguyen t.c, phuang châm và th%rc hin 
nghiêm bin pháp phông chng djch trong tInh hInh mâi dA duçc Thu tuo'ng ChInh 
phü chi d.o ti Chi thj 19/CT-ITg ngày 24 tháng 4 näm 2020, dO là: quan dim 
"chng djch nhu chng gic", trên tinh thn coi tr9ng src khóe và tInh mng cüa con 
ngu?ii là trên ht, không chü quan; kiên djnh thirc hin các nguyen tc phOng, chng 
djch: ngän ch.n, phát hin nhanh, cách ly, khoanh vüng, dp djch trit d và diu trj 
hiu qua, thrc hin phuang châm "4 ti ch", huy dng sir vào cuc cüa câ h thng 
chInh trj và các tng 1cp nhân dan d cao k' 1ut, k cuang, trách nhim cüa nguii 
dung du, thrc hin nghiêm các bin pháp phOng, chng dch theo chi do cüa ChInh 
phü, Thu tt.rung ChInh phü, cãc B, ngành Trung hang, cüa Tirih và cüa huyn. Can 
b, dãng viên, cong chüc, viên chuc phài guang mu, di du trong vic thrc hin các 
bin pháp phông, chng djch. Tuyt di không chü quan, mt cành giác. 
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Tang cung trMn khai các bin pháp phông cMng djeh C OVID- 19 theo huàng 
dn cüa B Y t, Sâ Y t. Di vài cãc tnring hgp nhim bnh mâi trong cong dng, 
các din bin mâi cüa djch bnh cn x1r 1 bInh tinh, kiên quyt vâi các bin pháp phü 
hçip. Ben cnh do, các t chirc, cong ty, doanh nghip trên dja bàn huyn khi mi các 
chuyên gia, du tu, dua lao dng tay ngh cao vào lam vic phái chju trách nhim thirc 
hin các bin pháp bão dam an toàn phông, chng djch theo dung quy dlnh. 

2. KhAn truong, nghiêm tue trin khai thirc hin ni dung Cong van s 
869/UBND-VP ngày 27/7/2020 cüa UBND huyn v vic trin khai các bin pháp 
v phOng, chng djch COVID-19. 

3. PhOng Van hOa — Thông tin, Trung tam Van boa — Th thao và Truyn 
thanh huyn ph& hçrp vâi Trung tam t, UBND các xã, thj trân My mnh tuyên 
truyn, thông tin bang các hInh thüc, nht là trên h thng Dài truyn thanh d 
ngi.thi dan chü dng thc hin My dü các bin pháp phOng, chng djch COVID-19 
theo huâng Mn cüa ngành y t và chi dto cüa huyn, báo dam dung murc, kjp thai, 
minh bich và khoa hQc d ngithi dan tin tu&ng, không hoang mang. Vn dng quân 
chüng nhân dan thông báo kjp th?i cho ehInh quyn da phuang khi phát hin các 
truOng hgp nhtp cãnh trái phép trên dja bàn huyn, di v tü vüng có djch trong 
eng dng d cO bin pháp xü 1. Kim soát chat ch các thông tin sai lch v tInh 
hmnh djch bnh gay hoang mang trong cong dng. 

4. Cong an huyn: 
- Chü tn, phi hgp vói các do'n vi lien quan rà soát, kim tra, phát hin, xu 1 

nguM nhp cãnh trái phép hru tth, cu trü trên dja bàn huyn, coi các triRng hçp nhtp 
cãnh trái phép nhu các truOng hçip nghi ngi m.c bnh d áp diing các bin pháp each 
ly y th và xur l theo quy djnh. 

- Vn dng quAn chüng nhân dan phát hin và tin hành xü l nghiêm các di 
tuçmg dim ngui nhp cnh trái phép vào Vit Nam trên dja bàn huyn. 

- Chi dio lirc luqng Cong an các xà, th trn quail i cht cong tác quail i tm 
trü, ttm vng và cu trü trên dja bàn; thuông xuyen kim tra, rà soát, xi'r l nguYi 
ni.thc ngoài dn Cu trü, tam  trü bt hçp pháp trên dja ban. Quàn 1 chtt chê ngui 
nuâc ngoài dirge phép lam vic, km tn tai  dja phixang dc bit tai  các ccr s san xut 
kinh doanh, trung h9c, khách san,  nhà nghi, các ca sc homestay... 

- Xi:r 1 nghiêm các tnnYng hgp dira thông tin khOng dUng, sai sr that v djch 
COVID- 19 gay hoang mang trong dir lun. 

5. Trung tam Y t& 
- ChU tn, phM hgp vOi Cong an huyn, UBND các xà, thj trn, cac co quan, 

dan vj có lien quan t chUc rà soát, each ly, diu tra djch t, ly mu xét nghiêm, 
thrc hin nghiêm và My dU các bin pháp phOng chng djch theo quy djIIh di vâi 
nguôi nhp cãnh trái phép vào Vit Nam trên dja bàn huyn (nu phát hin). 
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- Tang cung giám sat, lAy mu, xét nghim vOi tAt cã trtthng hqp co triu 
chüng mAc bnh du?mg ho hp, cãc trung hcip nghi ng mAc bnh, giám sat trén 
din rng d phát hin ngun lay; kjp thi phát hin, each ly, khoanh vüng, xi:r 19 
trit d các djch. 

- Bào dam sinh phAm xét nghim, vt tu, trang thit bj y t duçic cung üng dAy 
dU cho cong tác phông, chng djch. 

6. Phông Lao dng, Thuang binh & Xä hi: 
NAm chAc s hrcing ngithi lao dng lam vic tti các t churc, cong ty, doanh 

nghip trên dja bàn huyn. Không t chirc dua lao dng dn các khu vrc dang có djch. 
7. Phông Giáo diic & Dào tao: 
Phi hgp vâi các cci quan chuyên mon cüa ngành y t, các tnthng THPT trên 

dja bàn có phucng an phông chng djch d t chirc k9 thi t& nghip trung hyc ph 
thông bão dam an toàn, dung quy ch và các huàng dk cüa Si Giáo diic & Dào tao. 

8. UBND các xà, thj trAn: 
- Tiêp tiic t chüc thirc hin t& các thim vi1 phông, chng dch bnh trên dja bàn. 
- Tip tc thirc hin mitc tiêu kép vüa chng djch vera phát trin kinh t - xà hi. 
UBND huyn yêu cAu Giám dc Trung tam Y t huyn, Tru&ng Cong an 

huyn, Chi buy truâng Ban Chi buy Quân sr huyn, Thu trixàng các phông, ban, 
ngành, doàn th& các cci quan, c1n vi trên dja bàn huyn, Chü tjch UBND các xà, thj 
trAn can cü chire nang, thim vii duqe giao nghiêm tue trin khai thirc hin các ni 
dung chi do trên và chju trách nhim truc Chü tjch UBND huyn, UBND huyn v 
vic th%rc hin cong tác phông, chng djch C OVID- 19 di vth lTnh vuc, dja phucmg 
phii trách./ ,,, 

Noinhân: 
- Ban Chi ctao tinh (ct BC); 
- Sâ Y t; 
- Thumg trirc Huyn üy; 
- Lãnh do HDND huyn; 
- Lãnh do UBND huyn; 
- Thành viên Ban Chi dao  huyn; 
- Nhi.r kInh gCri; 
- Trang Thông tin din tr huyn; 
-LuuVT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

Bill Duy Quang 
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