
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
HUYtN HOA  UI Dc 1p — Tir do — Hinh phüc 

St: /UBND-VP Hoa Lu', ngày tháng 9 nám 2020 
V/v trin khai thi.rc hiên Kt luân 

cUa Thu tuOng ChInh phi'i tti 
Thông báo so 326/TB-VPCP ye 
phông, chông djch C OVID- 19 

KInh gri: 
- Giám dc Trung tam t huyn; 
- Trung Cong an huyn; 
- CM huy truô'ng Ban Chi huy Quân sir huyn; 
- Thu trung các ca quan, dan vj trên da bàn huyn; 
- Chü tch UBND các xà, thj trn. 

Thirc hin Cong van s 578/UBND-VP6 ngày 16/9/2020 cüa UBND tinh Ninh 
BInh v vic trin khai thirc hin Kt 1un cüa ThU tuó'ng Chinh phU ti Thông báo 
s 326/TB-VPCP v phông, chng dch CO\TTD-19. Hin nay, v co bàn djch bnh 
dâ duçic kim soát trên phm vi toàn quc, my nhiên, nguy ca djch bnh vn thi.thng 
trirc và Co th xuât hin ca nhim mói trong cong dng. D chU dng trong phOng, 
chng djch bnh và phát trin kinh t trên dja bàn huyn, UBND huyn yeu cu 
Giám dc Trung tam t huyn, Tri.r&ng Cong an huyn, Chi huy trithng Ban Chi 
huy Quân sir huyn, ThU trtthng các phOng, ban, ngành, doàn th, cãc ca quan, dan 
vj trên dja bàn huyn, ChU tjch UBND các xã, thj trn cn tp trung t chUc thirc 
hin t& mt s ni dung sau: 

1. Tip tiic quán trit sâu sc chU trucing 1n v thirc hin m1ic tiêu kép: vra 
sn sang phOng, cMng djch, vUa dy mnh phát trin kinh t - xà hi. 

- Thirc hin dy dU các bin pháp phOng, chng djch theo hm&ng dn cUa B Y 
t& deo khu trang khi ra khOi nhà, tai  các dja dim và trên phuang tin giao thông 
cong cong; rra tay thithng xuyên bang xà phOng hoc dung djch sat khu.n; h.n ch 
tii tp dông nguii ti ncii cong cong; giü khoãng cách an toàn khi tip xUc, dn hInh 
thành thói quen, np sang phU hçip trong tInh hmnh mdci d giü an toàn cho bàn than 
và xà hi. TUng dan vj, doanh nghip, tp th và tirng cá nhan du tIch crc xác 1p 
trng thai bInh thung mâi, vüa dy manh  phát trin kinh t - xà hi vira phOng, 
cMng djch. 

- Tang cu&ng kim tra, bão dam thirc hin các bin pháp phOng, chng djch 
trong tInh hInh mài; thrc hin ch tài xU pht các truO'ng hçip vi phtm quy djnh v 
phOng, chng dch bnh. 

- Tp trung chun bj t& các bin pháp ngàn ngra lay lan djch bnh, bào dam 
an toàn các sir kin chInh trj, kinh t - xà hôi. 
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- Vic áp diing các bin pháp phông, cMng djch phãi bào dam tto diu kin 
thuan lqi cho hot dng san xut, kinh doanh và d?i sang nhân dan. Nghiêm dim 

vic ap ding các bin pháp có tInh cht "ngän song, dim chq", h.n ch di iti, hn 

ch giao thucing. 
- Tt cà nguñ nhQp cãnh tr chi trà chi phi cách ly và xét nghim; phài cài dt 1rng 

diing khai báo yt din tCr (NCOVI). Di vOi ngi.thi nuâc ngoài thtp cành trên dja bàn 
huyn lam vic ng.n ngày (duài 14 ngày) thirc hin theo quy djnh cüa B Y t& 

- Tip tiic thüc dy trin khai cong vic theo hInh thirc triic tuyn trên môi truàng 
mng; tang cuông tuyên truyn huàng d.n thrc hin phông, chng djch trong tInh hInh 
mâi, d cao cãnh giác, thung xuyên rà soát, kim tra vic thirc hin các bin pháp 

phOng, chng djch, bào dam an toàn t.i các c s và hoat dng thuc phm vi, lTnh vrc 
quàn l nhrn thüc d.y phát trin kinh t - xã hi, thrc hin mic tiêu kép không d dinh 

tr, dirt gay các hoit dng kinh t. 

2. Trung tam Y tê: 
- Chü dng chun bj các kjch bàn, rng phó các tInh hung xãy ra cüa djch bnh 

trên dja bàn huyn, dc biêt tai  các c si khám chüa bênh, ti ca quan, các ci si san 

xut, nhà may, xi ngbip có hxçing lao dng Ian, bào dam cc sâ 4t chat, nhãn 11rc dáp 

iirng yeu diu phông, chng djch; thung xuyên t chCrc t.p hun va chu.n bj sn sang 

cc s& vt cht, nhân lrc cho các tlnh hung djch bnh. 
- Ph bik và huang dn thrc hin các bin pháp phOng, chng djch trong tInh 

hInh mâi. Kim tra, theo dOi, l.y mu xét nghim vâi các triRing hqp nhp cành trên 

dja bàn huyn. Khi xut hin ca mc bnh phái kh.n trucing, quyt lit truy vt các 

truông hçip có nguy ca, khoanh vüng và cách ly thQtt g9n, d.p djch trit d. 
- Thuang xuyên t chrc kim tra vic thirc hin các bin pháp phông, chng 

djch va cong tác chun bj phông, chng djch ti các cci si y t, các dja phucrng, bào 
dam luôn sn sang, chñ dng dáp üng vOi các tlnh hung cüa djch bnh. 

- Chü tn, phôi hçip vai Cong an huyn, các dja phuong và các do'n vj lien quan 

t chi'rc thirc hin cách ly nguài nhp cánh tti các Co s km trü và có thu phi. Tip tiic 

thirc hin giám sat chat ch vic cách ly tai  co sâ luu trü, báo dam yêu diu phOng, 

ch6ng djch, không d lay lan nhim chéo và lay nhim trong cong dng. 
- Giám dc Trung tam Y t huyn phài nêu cao trách nhim trong vic t chüc 

thirc hin cong tác phông, ch6ng dich, kjp thai phát hin, báo cáo UBND huyn ch.n 

chinh các b.t cap, lch l.c theo thm quyên và xr 1 nghiêm các tru&ng hgp vi phm. 

3. PhOng Van hóa — Thông tin, Trung tam Van hóa — Th thao và Tnuyn 

thanh huyn, Trang thông tin din tir huyn: 
Tip tiic dy mnh thông tin, tuyên tmyn bang các hInh thi'rc, nht là trên h 

thng Dài truyn thanh ye cong tác phOng, cMng djch trong tinh hInh mâi và thtrc hin 

té,t các khuyn cáo cüa co quan chüc nàng, nht là di vai ngu&i cao tui, có bnh l 
nn; khuyên khIch khai báo y t tçr nguyen, cài d.t và sir diing üng diing Bluezone. 
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4. Cong an huyn: 
- Tiêp tic kim soát chat chë, ngàn ch.n kjp thi và xü 1 nghiêm các tru?Yng 

hçp nhp cành trái phép; xir l nghiêm vic t chirc nhp cành trái phép, các Ca so 

luu trii, khách sn nhn nguOi nhp cánh trái phép luu trü, doanh nghip nhn lao 
dng là nguñ nhQtp cãnh trái phép. N.m chic thông tin tir Cong an tinh d thrc 
hin ch tài xir pht các tnxmg hçip vi phtm quy djnh v phàng, chng djch bnh. 

- Phi hçip vOi Trung tam Y t, các xà, thj trttn tip tic thrc hin giám sat 
chat chë vic cách ly ti các cci sO km trü, báo dam yêu cu phOng, chng djch, 

không d lay nhim chéo và lay nhim trong cong ding. 

8. UBND các xã, thj trn: 
- Chü tjch UBND các xà, thj t14n chju trách nhim truOc UBND huyn v vic 

ap ding các bin pháp phông, chng djch trên dja bàn. 
- Tip ti1c thirc hin mic tiêu kép vira phông, chng djch vira phãt trin kinh t 

xàhi. 
LJBND huyn yêu cu Giám dôc Trung tam t huyn, TruOng Cong an 

huyn, Chi huy truOng Ban Chi huy Quân sir huyn, Thu truOng các phàng, ban, 
ngành, doàn th cUa huyn, các ca quan dan vj trên dja bàn huyn, ChU tjch UBND 

các xà, thj trn cn ci'r chirc nàng, nhim V%i nghiêm tiic trin khai thrc hin cáC ni 

dung chi do trên và chju trách nhim truOc Chit tjch UBND huyn, UBND huyn v 
vic thc hin cong tác phOng, chng djch COVID-19 di vOi 11th virc, dja phuang 

phii trách. 
Giao Trung tam Y t huyn theo dOi, don dc, tng hçp báo cáo kjp thOi 

UBND huyn theo quy djnhI.,,' 

Ncri nhn: 
- Nhi.r kInh gCri; 
- BCD phong chng djch COVID-19 tinh (d BC); 
- Thtr&ng trrc Huyn üy; 
- Lãnh dao HDND huyn; 
- Lãnh dao UBND huyn; 
- Thành viën BCD phông chng djch COVID- 19 huyn; 
- Trang Thông tin din tCr huyn; 
-LuuVT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TCH 

Büi Duy Quang 
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