
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHiJ NGHiA VIT NAM 
HUYN HOA  L!f Dc 1p — Tir do — Hnh phtic 

S& /UBND-VP Hoa Lw, ngay tháng 8 nãm 2020 
V/v trin khai thirc hin K& 1un 

cüa Thu ttrâng Chinh phu ti 
Thông báo s6 272/TB-VPCP v 
phong, chong dch COVID-19 

Kinh gui: 
- Giám d& Trung tam Y t huyn; 
- Tru&ng Cong an huyn; 
- Chi huy tru&ng Ban Chi huy Quân sir huyn; 
- ThU tru&ng các ccx quan, dan vj trén dja bàn huyn; 
- ChU tjch UBND các xâ, thj trn. 

Thirc hin Cong van s 492/UBND-VP6 ngày 06/8/2020 cUa LJBND tinh Ninh 
BInh v vic trin khai thirc hin Kêt luan cUa ThU tung ChInh phU ti Thông báo 
s 272/TB-VPCP v phông, chng djch COVID-19; UBND huyn yêu câu Trithng 
Câng an huyn, Chi huy trrnxng Ban Chi huy Quân sir huyn, ThU tnrxng các phông, 
ban, ngành, doàn the, các ccx quan, dan vj trên dja bàn huyn, ChU tjch UBND các 
xà, thj trân tap trung t chUc thirc hin mQt so ni dung sau: 

1. Tip tiic thrc hin nghiêm các yêu câu ti Cong van s 869/UBND-VP ngày 
2 7/7/2020 cUa UBND huyn ye vic triên khai các bin pháp v phông, chng djch 
COVID-19; Cong vAn s 885/EJBND-TTYT ngày 29/7/2020 cUa UBND huyn ye vic 
triên khai thirc hin Kt luan cUa Thu tuàng ChInh phU ti Thông báo s 253/TB-VPCP 
ye phông, chông djch COVID-19; Cong van so 894/EJBND-VP ngày 3 1/7/2020 cUa 
UBND huyn ye vic tiêp tiic trin khai cong tác phông, chng djch COVID- 19 trên dja 
bàn huyn; Cong van so 706/BCD-VP ngày 03/8/2020 cUa Ban Chi do phông chông 
djch COVID- 19 huyn v vic kh.n trixcxng trin khai các bin pháp phông chng djch 
COVID- 19 và Cong van s 922/UBND-VP ngày 05/8/2020 cUa UBND huyn v vic 
day mnh l'rng diing cOng ngh thông tin, tuyen truyên cài dt ung dung Bluezone phiic 
vi cong tác phOng cMng djch CO\TID- 19 trên dja bàn huyn. 

2. Tiêp tiic quán trit sâu s.c, thirc hin nghiêm quan dim "chng djch nhu 
chông gic", huy dng s1r vào cuc cUa cá h thông chInh trj và toàn dan, d cao k 
luat, kS' cuang, trách nhim cUa ngithi dung dâu trong lAnh d.o, chi do cong tác 
phông, chông djch; tuyt dOi không lcx là, chU quan, hoang mang, dao dng. 

- Kh&i dng, kIch hot h thng phông, chông djch tti các dja phuang; chuân 
bj sn sang mçi phuang an dáp t'mg các tInh huông djch bnh, không d bj dng. 

- Barn sat tInh hInh, binh tinh và chU dng Ung phó, thc hin nghiêm các chi 
do cUa Trung ucxng, cUa tinh và cUa huyn; quyt tarn ngAn chn thành cong dçxt 
djch nay, không d djch lay lan tren din rng. 
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- Tang cr?mg khuyn cáo nguôri dan nâng cao thirc tr gi gin si'rc khôe cho 
bàn than và cong dng (gut v sinh, deo khu trang nai cOng cQng và trên các 
phuang tin giao thông cong cong, giâm ti tp, gii khoáng cách an toàn khi tiêp 
xüc, an ung lành mnh, rèn luyn si'rc khôe) và thirc hin t& các khuyn cáo cüa 
co quan chlrc nàng v phông, chng djch COVID-19, nhAt là di vói ngthi cao 
tui, có bnh l nên. 

7. D nghj Uy ban Mt trn To quc Vit Nam huyn và các to chlrc thành viên: 
Tang cu&ng chi do các cp Doàn, hi day mnh vic vn dng doàn vlên, hi 

vien, nhân dan d cao cãrth giác, chIt dng, tir giác thçrc hin có hiu qua các bin pháp 
phông, chng djch d mi ngtrôi dan tiêp tic là mOt  chin s5, mi thôn, xóm, lang, khu 
dan cu... là pháo dài, clmg chung si'rc, dng lông dy lIti djch bnh. VQtn dng doãn 
vien, hi viên khai báo yté tr nguyen và sIr ding 1mg diing Bluezone. 

8. Cling vth vic quyét lit phông, chng djch, các ngành, các ca quan, dan v, 
các dja phuang c.n tp trung thirc hin quyt lit các giãi pháp ci th& hiru hiu dé kjp 
thOi tháo g khó kh cho san xut, kinh doanh, bào dam an sinh xâ hi, trong do: 

- Khi%n trucrng phôi hçip rà soát, tháo gi nhltng vuàng mc trong thirc hin các 
gói h trci. 

- Tip tic khuyên khIch, thItc dy trin khai các 1mg diing trên nn tang trirc 
tuyen (day h9c, khám bnh tlr xa, lam vic, h9p tri1c tuyên; cung c.p djch vti cong trirc 
tuyên, thucrng mi din tlr,...); 1mg ding mnh me chuyên dôi s, h trcl hiu qua các 
doanh nghip, khuyen khfch nhüng nguñ tré dOng gop vào qua trinh chuyn d& s& 

9. UBND các xà, thj trân: 
- Tip tc t chlrc thc hin tOt các nhim vi phông, chng djch trên dja bàn. 
- Tip tic thrc hun miic tiéu kép vlra phOng chông djch và phát trin kinh t, 

xãhôi. 
UBND huyn yêu cu TruIng Cong an huyn, Chi huy truIng Ban Chi buy 

Quân s11 huyn, ThIt truIng các phOng, ban, ngành, doàn th cIta huyn, các ca quan 
dan vj trên dja bàn huyn, ChIt tjch UBND các xä, thj trân can dr chIrc nàng, nhiêm 
vii nghiêm tIre trin khai th%rc hin các ni dung chi do trén và chju trách nhim 
trirIc ChIt tjch LJBND huyn, UBND huyn ye vic thiic hin cong tác phOng, cMng 
djch COVID- 19 di vIi lTnh virc, dja phuang phi trách./. / 

Ncinhân: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Nhir kInh gCn; CHU TICH 
- BCD phông chng djch COVID-19 tinh (d BC); 
- Thi.r&ng trijc Huyn üy; 
- Lãnh dao  HDND huyn; 
- Lành dao  UBND huyn; 
- Thành vien BCD phông chng djch COVID-19 huyn; 
- Trang Thông tin din tCr huyn; 
-LtruVT. 


	Page 1
	Page 2

		2020-08-07T14:23:06+0700


		2020-08-07T14:23:06+0700


		2020-08-07T14:23:06+0700




