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ti.rOng ChInh phü ye phOng, chông 

dich Covid- 19 

Ninh BInh, ngày tháng 3 nàm 2020 

Kinh gài: 
- Thu tnthng các c quan, don vj trên dja bàn tinh; 
- Chu tjch UBND các huyn, thành ph& 

Thirc hin Kêt 1un cüa Thu tuàng ChInh phü Nguyn Xuãn Phüc tai  cuc 
hçp Thuäng trirc Chinh phü v phông, chng djch C OVID- 19 ti Thông báo s 
1 02/TB-VPCP ngày 17/3/2020 cüa Van phông ChInh phü v phOng, chng djch 
COVID-19, UBND tinh chi dao  nhu sau: 

1. Các Sir, ban ngành, doàn th cüa tinh, UBND các huyn, thành ph, 
các co quail, don vj trên dja bàn tinh tip tVc  thirc hin t& các chi dao,  nhim 
vii dugc giao ti các van bàn chi do cña Trung hong và cüa tinh, luôn chü dng, 
sn sang 1rng phó vói mci tInh hung djch bnh COVID-19 xây ra trên dja bàn. 
Thirc hin nghiêm giài pháp hn ch tp trung dông ngi.thi. 

-, 2.SoYte 

- Chü trj, phi hqp các Co quan, don vj lien quan xây dirng phucing an 
phãn irng nhanh, kjp th&i, chun bj t& nht diu kin và các kjch bàn sn sang 
irng phó vói djch bnh. 

- Phát dng và thirc hin dçit thi dua dc bit, huy dng toàn hrc lucing 
cüa ngành, ngi.râi có chuyên mon y t (k câ ngithi v huu) ô tAt cá cac tuyn 
cho phông, ch6ng djch. 

- Trin khai rng rãi vic xét nghim; luu xét nghim di vâi các 
trurng hçp ym th trong xã hi. 

- Chü trI, phôi hçp vâi B Chi buy Quân slr tinh, Sâ Lao dng - Thiiong 
binh và Xã hi, Sâ Du ljch, UBND các huyn, thành ph và các Co quan, don 
vj lien quan chun bj them các co sâ cách ly d sn sang tip nhtn và each ly 
sO liiqng lan. 

2. S Thông tin và Truyn thông, Dài Phát thanh và Truyn hInh 
tinh, Báo Ninh BInh 

- Tiêp tic d.y mnh cong tác thông tin, tuyên truyn v các bin pháp 
phàng, chng djch, cách thüc t1r bão v sue khOe cho nhân dan, khai báo y t 
tir nguyen, các din hInh t& trong phông, chng djch; tip tiic len an vic di.ra 
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tin sai sr that, khai báo y th không trung thirc, không chip hành vic each i 
theo quy djnh. 

- Tip tic khuyn cáo vic ngãn ngüa lay lan dch bnh ngay tü trong 
gia dInh, chii khuyn cáo di viii ngi.thi có bnh nn, ngithi cao tui theo dOi 
süc khóe, khai báo y t tir nguyen. 

3. Cong an tinh 

Xr 1 nghiêm vic dua tin sai sir that,  khai báo y t không trung thrc, 
không chp hành vic each ly theo quy djnh. 

4. S& Du ljch 

Chü dng phi hqp vói Si Y t chun bj v mt s ca sô luu tri:i, khách 
san d lam khu cách ly khi cn thi&. 

P A S 5. UBND cac huyçn, thanh pho 

- Chi d.o chInh quyn cp xã, phiRmg, thj trn và ngành y t dja phucing 
phái giám sat chat chê vic thrc hin các bin pháp cách ly, giám sat y t tai gia 
dInh, doanh nghip, co s urn ti-u, giám sat theo nhóm di vâi các di tucmg 
không thuc din cách ly tp trung, báo dam cách ly, giám sat dung di tu'çing, 
dü thii gian theo quy djnh. Nghiêm c.m vic k thj nguñ mc bnh, ngiii nghi 
mc bnh. 

- Chi do tiêp tiic phát huy vai trô, trách nhim cüa chInh quyn c.p 
phrng, xã, thj trn, th dan ph trong giám sat chat chê và có bin pháp h trci 
gia dInh Co nguii nghi nhim, bj each ly. 

- Chi dao  thirc hin nghiêm giãi pháp han  ch tp trung dông ngithi./J 

Ncinhân: 
-Nhutrén; 
-ThirngtrircTinhüy; 
- Lãnh dao UBND tinh; 
- Thuèng trLrc các Huyn i'iy, Thành üy; 
- Các thành viên BCD phông chông dch cüa tinh; 
- CDC Ninh BInh; 
- Cng TTDT tinh, các VP; 
- Lixu: VT, VP6. 
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Tong Quang Thin 
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