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UY BAN NHAN DAN 
HUYN HOA  lAY 

S& IUBND-VP 
V/v trin khai thrc hiên kt 1u.n cüa 
Thu ttthng Chmnh phü tai  Thông báo 
s6 177/TB-VPCP ye phông, chong 

djch COVID-19 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc Ip  — Tir do — Hinh phiic 

  

Hoa Lu', ngày tháng 5 nám 2020 

KInh gui: 
- Thu tru&ng các ca quan, dan vj trén dja bàn huyn; 
- Chü tjch UBND các xâ, thj trn. 

Thirc hin Cong van s 307/UBND-VP6 ngày 08/5/2020 cüa UBND tinh v 
vic trin khai thirc hin kêt lun cüa Thu tung ChInh phü tai  Thông báo so 
177/TB-VPCP ye phông, chông djch COVID-19, UBND huyn yêu câu: 

1. Hin nay cà nithc dä buâc sang giai doan mOi phông, chng djch bnh 
dông th&i vOi khôi phc, phát triên nên kinh tê; tx các cap, các ngành, các dja 
phucing cho den tüng ngui dan, doanh nghip trong huyn can xác 1p tInh trng 
bInh thir?mg mói trong các hoat  dng kinh tê - xã hi dê dan dua xâ hi trâ lai bInh 
thuing trên tinh than tp trung day mnh các hot dng phiic hôi kinh tê. Tuy 4y, 
các phông, ban, ngành, các xä, thj trân và nhân dan phâi luôn dê cao cãnh giác, 
không chü quan, quyêt tam không dê djch bnh büng phát trên dja bàn huyn. 

2. Tip tiic thirc hin mt s bin pháp phông chng djch 
a) Tp trung ngän chn ngun bnh xâm nhp tü nuóc ngoài, tt cã nguäi 

nhp cânh ye huyn dêu phãi dixqc cách ly tp trung 14 ngày, xét nghim SARS-
COV-2 It nhât 2 lan; tth các tri.r&ng hp là nhà dâu tu, chuyên gia, lao dng tay 
nghê cao thI có bin pháp cách ly phU hçip, chü doanh nghip, Trung tam Y tê, 
Tram y tê chju trách nhim giám sat vic cách ly, to chüc lay mâu xét nghim các 
tnr?mg hqp nay, tuyt dôi không dé nguOn bnh lay lan ra cong  dông. 

b) Giao Trung tam t huyn 
- ChUtrI, ph& hqp vOi UBND các xâ, thj tr.n và các co quan, don vj trên dja 

bàn huyn san sang lrng phó vi các tnthng hçp throng tInh ti cong  dông. Duy trI 
di phàn rng nhanh, kjp thii phát hin, khoanh vüng, each ly, dp djch hiu qua. 
To chüc irng trrc 100% bào dam xu l kjp thi các tmnh huông djch bnh xãy ra. 
Không d djch bnh quay trâ 1i là nhim vv hang dâu cüa ngành y té và xà, thj 
trân, nhât là ti các khu vrc trung tam, các khu, diem du ljch. 

- Tip tiic nghiên ci'ru phác d diu trj, huàng dn và tp hun cho y t co s 
dê thirc hin theo dOi, giám sat sirc khóe chongithi dan ti cong dông và huóng 
dan xu l khi Co CáC truOng hçip nghi ngi nhiêm bnh, dirnng tInh vOi COVID-19 
hoc nhiêm djch bnh khác (neu co). 

- Tip tic chun bj sn sang các co sO thu dung diu trj và các diu kin c.n 
thiêt phic vii cho diêu trj bnh nhân COVID- 19 và các djch bnh khác có th xày ra. 

- Chu dng xu l, chi dao  thi.rng xuyên cong tác phông, chng djch 
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COVID-19, kjp thêd báo cáo Ban Chi dao  phông, chng djch COVID-19 huyn, 
UBND huyn xem xét, quyêt djnh nhUng van dê 1n, mài phát sinh; chuân bj tong 
kt cong tác phông, chng djch COVID-19 trén dja bàn huyn, trong do có vic 
dng viên, khen thithng các to chüc, cá nhân diên hInh cO thành tIch trong cOng tác 
phOng chông djch. 

PhOng Ni viii huyn phi hcip vci Trungtâm Y t, UBND các xâ, thj trn rà 
soát, 1p danh sách, d xuât khen thu&ng các to chtrc, c quan, thm vi,  cá nhân CO 
thành tIch xuât sac trong cong tác phông, chông Covid- 19 trên dja bàn huyn, báo 
cáo UBND huyn xem xét, quyêt djnh. 

c) Tip tic thirc hin các bin pháp b&t buc deo khu trang t.i nth cOng 
cong, ngoài phm vi cong sâ, tnr&ng h9c, trên các phung tin giao thông cong 
cong; tha tay sat khuân, bâo dam v sinh cá nhân. 

3. Thirc hin nâi lông các hmn ch 
a) D bO giãn each vâ giài h?n  s ch trén phuing tin giao thông cong cong. 
Giao phOng Kinh t và H tang chU trI, trin khai thirc hin theo hu&ng dn 

cüa Sâ Giao thông - Vn tái. 
b) Duçic phép m& li và bO quy djnh giãn cách di vOl các cci sO, san xut 

kinh doanh, thrnmg mi, djch vi trên dja bàn huyn vOi yêu câu thirc hin các bin 
pháp bão dam an toán nhis dieo khâu trang, sat khuân tay; riêng dôi vOi các co sO 
djch vçi nhu nhà hang, quán an thI chi yêu câu sat khuân tay. Chua cho mO l?i vu 
truOng, djch v1i karaoke. 

c) Cho phép th chüc các hot dng th diic th thao, hot dng có tp trung 
dông ngixOi vOi yeu câu phái thirc hin các bin pháp bâo dam an toàn nhi.r deo 
khâu trang, sat khuân tay. 

d) Các ccr sO khám chUa bnh ducic trO la hoat dng binh thuOng, b dam 
phiic vil thu câu khám chta bnh cho nhân dan. 

d) PhOng giáo diic và Dào tao, Trung tam GDNN-GDTX, TruOng THPT 
Hoa Lu A, Trtthng THPT Dan l.p Truong Han Siêu. 

- Can cir chi dao  cüa SO Giáo diic - Dào to trin khai thirc hin không bt 
buc giãn cách trong truOng, lOp hçc; không bat buc hçc sinh deo khâu trang 
trong lOp hçc. Dirng vic chia ca, tách lOp; chi do các Nba truxng tang cu&ng 
th%rc hin các bin pháp lau khi:r khuân be mit, v sinh phOng, lOp hoc, nhà v sinh, 
bão dam phOng, lop hçc thông thoáng, hçc sinh giu gin v sinh cá nhân, thuOng 
xuyên rüa tay sat khuân. 

- Chü dng xây d%rng k hoch và th chüc t& k' thi tht nghip ph thông 
trung hçc trên dja bàn huyn, bào dam an toàn, dung quy chê, kêt qua trung thirc, 
khách quan. 

4. Giao phOng Van hóa - Thông tin khn truong xây dirng k hoich truyn 
thông ye các diem den an toàn trên dja bàn huyn vOi nhCtng vic lam c11 th& thit 
thrc, phü hçp vOi diên biên tInh hInh djch bnh trên tfrng dja bàn; dy math  du 
ljch ni dja; huOng dan các doanh nghip, các don vj ift hành chü dng t chüc thj 
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truông và chun bj phwng an tái khâi dng thj tnthng du ljch qu& t khi diiçic 
c.p có thâm quyên cho phép. 

5. Yêu c.0 các Phông, ngành: Lao dng - Thucmg binh và Xã hOi,  Tài chInh 
- K hoach, Bão him x hQi huyn, Chi Ciic Thuê khu vrc Ninh Bmnh- Hoa Lu, 
UBND các xã, thj trân và các &Yn vi lien quan theo chüc nAng, nhim vii dugc 
giao, tIch curc triên khai thc hin Nghj quyêt 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 cüa 
ChInh phü ye các bin pháp h trV ngithi dan gp khó khän do dai  djch COVID-19 
bâo dam kjp thii, cong khai, minh bach,  dung dôi ti.rqng. 

6. UBND huyn yêu cu phông, ban, ngành, UBND các xã, thj tr.n tp trung 
tháo gi khó khán, vixàng mac cho doanh nghip dê phát triên san xuât, kinh doanh, 
không d i'm tc, giãi quyt thu tiic hành chInh, không dé dlnh tr cong vic, nhât là 
các cong vic có thii han,  thai hiu theo quy djnh cüa pháp lu@, các djch vçi cong 
phimc vi nguñ dan và doanh nghip. Tp trung chi dao  thu hut, xüc tiên manh  m 
hoat dng dâu tu, thUc day phát triên các hoat dng dâu tu, san xuât kinh doanh. 

Các dng chI lânh dio UBND huyn theo nhim viii duçic phân công, trrc tip 
chi dao,  kiêm tra, dOn dôc giâi quyêt các cong vic theo thâm quyên và kjp thai 
báo cáo UBND huyn theo quy djnh. 

Yêu cu Thu trixâng các phông, ban ngành, doàn th cüa huyn, các ca quan, 
dcin vj trên dja bàn huyn, Chü tjch TJBND các xã, thj trân can cur chrc nàng, 
nhim vi1 nghiêm tue triên khai thirc hin các ni dung chi dao  trên và chju trách 
nhim truóc Chü tjch UBND huyn, UBND huyn ye vic thirc hin cOng tác 
phông, chông djch COVID-19 dôi vâi lTnh virc, dja phung phii trách./ 

Nci nhân: TM. U'c BAN NHAN DAN 
- Nhu trên; CHU TICH 
- UBND tinh (b/c); 
- ThLr?mg trirc Huyn üy, HDND huyn; 
- Die Chü tjch, các d/e PCT UBND huyn; 
- Dãng üy các xã, thj trn; 
- Các thãnh vien BCD phông, ching djeh eCia huyn; _______ ________________________ 

- Trang thông tin din tCr cña huyn; 
-LtruVT. 

Büi Duy Quang 
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