
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYIN HOA  LIJ Dc Ip — Ti do — Hanh phñc 

S& /UBND-VP Hoa Lu ngày tháng 8 nám 2020 
V/v trin khai thiic hiên Kt luân 

cUa Thu ti.râng ChInh phü t?i 
Thông báo so 283/TB-VPCP ye 
phông, chong djch COVID-19 

KInh gl'ri: 
- Giám dc Trung tam t huyn; 
- Trtthng Cong an huyn; 
- Chi huy tnx&ng Ban Chi buy Quân sir huyn; 
- Thu truâng các cci quan, dcm vj tren dja bàn huyn; 
- Chü tjch UBND các xâ, thj trn. 

Thirc hin Cong van s 506/UBND-VP6 ngày 10/8/2020 cüa UBND tinh Ninh 
BInh v vic trin khai thirc hin Kêt lun cüa Thu tuàng Chinh phü ti Thông báo 
s 283/TB-VPCP v phOng, ch6ng djch COVID-19; UBND huyn yêu câu Tru&ng 
Cong an huyn, Chi huy truâng Ban Chi buy Quân sir huyn, Thu trithng cac phông, 
ban, ngành, doàn th cãc cc quan, dan vj trên dja bàn huyn, Chñ tjch UBND các 
xã, thj tr.n tp trung t chüe thrc hin tt mt s6 ni dung sau: 

1. Tiêp tic thirc hin nghiêm các ni dung chi dao tai các van bàn chi dao  cüa 
Trung uang, cüa tinh và cüa huyn. 

2. Djch bnh vn con dang din biên phirc tap, lay lan nhanh trên the gith. Tai 
Vit Nam, djch dang có nguy ca rt cao lay lan trong cong dng, dOi hOi các ca 
quan, dan vj lien quan, các xà, thj trn cn d cao trách nhim, quyt tam han nüa 
thirc hin phOng, chng djch, tht là trong khoãng thai gian 2 tun tth day. Chü tjch 
UBND huyn ghi nhn và dánh giá cao n hxc cüa ngành Y t, ngành Cong an, 
ngành Quân sir và the dja phuang cia tp trung thirc hin khAn tnxang, quyt lit, có 
hiu qua các bin pháp phOng, chng djch trong thai gian qua. 

3. Tang cuang các bin pháp phOng, chng djch, nht là tai  các khu dan Cu, 
khu vrc tp trung dông nguai, nhà may, ciim cong nghip. Trong do: 

- Yéu cu mi nguai dan thrc hin vic deo khâu trang tai  nai cong cong, trên 
các phuang tin giao thông Cong cong, han  ehê tp trung dông ngtrai không cAn 
thit. Phãi bão dam cung irng dAy du khAu trang phU hqp cho nhân dan vâi giá cã phü 
hçip, không duçic d khan him trên thj tnr?mg; Khuyn cáo nguai dan khai báo 
din tü tr nguyen,  rCra tay bAng xà phOng, dung djch sat khuAn. 

- Tang cuang rà soát, kim tra vic chAp hành các bin pháp phOng, chng 
djch, xü l nghiêm các t chuc, dan vj, Ca nhân la là, vi phm quy djnh v phOng, 
chng djch (nhu không chAp hành each ly, không deo khAu trang...); xü l nghiêm 
các tru&ng hçp mua ban khAu trang, 4t tu, trang thit bj y t giá, chAt lirong kern, 
dAu ca d true lai... 
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- Ngui dung du Ca quan, don vj, dja phuong chju trách nhim v vic thirc hin 
nghiêm tüc các bin pháp phông, chng djch ti Ca quan, don vj và dja phuong mInh. 

4. Trung tam Y t: 
- Tip tic duy tn chê d báo dng do, nêu cao tinh than trách nhim, sn sang 

cho mçi tInh hung djch bnh. 
- Tang cu&ng chi do, thirc hin nghiêm các bin pháp phOng, chông djch ti 

co si y t& bâo v t& nh.t cho di ngU can b y t, tuyt dôi không lo là, chü quan. 
- Tang cithng tp hu.n cho nhân viên y t & tat ca các co s& y tê dê bat ci khi 

nào và & dâu có ca nhim du biêt each xü 1 phü hqp, kjp th&i. 
5. PhOng Van hOa — Thông tin, Trung tam Van boa — The thao và Truyên 

thanh huyn, Trang thông tin din tu huyn: 
- Tip tiic dy mnh thông tin, tuyên truyên bang các hInh thirc, nhât là trên 

h thng Dài truyn thanh d nhân dan dé cao cành giác, nâng cao thi'rc tir giác, 
chü dng thirc hin các bin pháp phOng, chông djch theo quy djnh và khuyn cáo 
cüa Co quan y tê. 

- Tiêp tiic kêu gçi mci nguài dan có din thoi thông minh tIch circ cài dat, 
sü diing urng diing Bluezone d kjp th&i phát hin, truy vt nhanh nhüng ngu&i Co 

khã näng bj lay nhim, ngän ngira djch bnh lay lan. 
6. PhOng Kinh t & Ht tng: 
Chü trI, phôi hçip v&i Di quàn 1 thj tru&ng s 3, phOng Nông nghip và phát 

trin nông thôn, các cci quan lien quan, các dja phuong bào dam cung cu hang hóa, 
nhu yêu phm d phàng trithng hcip djch bnh kéo dài. 

9. UBND các xã, thj trân: 
- Chü tjch UBNID các xà, thj trân chju trách nhim truâc UBND huyn v vic 

áp d%ing các bin pháp phOng, chng djch trên dja bàn. 
- Tiêp tic thirc hin mi1c tiêu kép vüa phOng chng djch và phát trin kinh t, 

xàhi. 
UBND huyn yêu c.0 Tnr&ng Cong an huyn, Chi huy tru&ng Ban Chi huy 

Quãn si,r huyn, Thu tnr&ng các phOng, ban, ngành, doàn th cüa huyn, các co quan 
don vj trên dja bàn huyn, Chü tjch UBND các xã, thj trn can cu chüc näng, nhim 
vii nghiêm tue trin khai thrc hin các ni dung ehi do trên và chju trách nhim 
tnithc ChU tjch UBND huyn, UBND huyn v vic thrc hin cong tác phOng, chng 
djch COVID- 19 di vâi linh v%rc, dja phuong phi trách./ 

No nhân: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Nhr kInh gCri; CHU TICH 
- BCD phông chong djch COVID-19 tinh (dê BC); 
- Thirmg trirc Huyn üy; 
- Lãnh d?o  HDND huyn; 
- Lnh do UBND huyn; 
- Thành viên BCD phong chng djch COVID-19 huyn; 
- Trang Thông tin din tr huyn; 
- Luu VT. 
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