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THÔNG BAO 
Két 1un cüa dông chI Chü t!ch  UBND tinh, Trtrrng Ban Chi dio tii 

Hi ngh Thtro'ng tric Ban Chi dio phông, chông dlch  COVID-19 
tinh Ninh BInh ngày 30/3/2020 

Ngày 30 tháng 03 11am 2020, dng chI Dinh Van Diên, Phó BI thu Tinhüy, 
Chü tjch UBNID tinh, Trithng Ban Chi dao  phông, chng dch COVID-19 tinh 
Ninh BInh dà chü tn Hi nghj Thung trirc Ban Chi do nghe báo cáo tinh hInh 
djch COVID-19 xày ra trên dja bàn và trin khai nhim vii trong thii gian tôi. 
Cüng dir Hi nghj có dông chI Tong Quang Thin, Uy viên Ban ThiRing vii Tinh 
üy, Phó Chü tjch Thithng trirc UBND tinh, Phó Tnu&ng Ban Thu?mg trirc Ban Chi 
do và mt s dng chI thành viên Ban Chi dao. 

Sau khi nghe báo cáo tinh hInh din bin djch COVID-19, các cong vic 
dã triên khai và kiên phát biu, d xut cüa các dai  biu, dng chI Chü tjch 
UBNID tinh, TruOng Ban Chi dao  kt lun nhu sau: 

Cong tác phông, chông djch COVID-19 trên dja bàn tinh da và dang duçc 
triên khai khn trucmg, quyêt lit, hiu qua, luôn di truâc mt buOc và sn sang 
üng phó vâi các tInh hung djch bnh xáy ra. Tinh hInh djch COVID-19 hin 
nay trên dja bàn tinh dang duçc kim soát chat ch. Chü tjch UBND tinh ghi 
nhân và biêu duang nhiêu dông chI länh dto dâ rat sâu sat, trách nhim cao cüng 
các ngành Y t, Quân dci,  Cong an và nhân dan dà trin khai thirc hin có hiu 
qua các giài pháp phông, chông djch trên dja bàn tinh. Tuy nhiên, giai doan nay 
là giai don quyt lit, thii gian không nhiu d ngàn chin nguy cc lay lan, 
büng phát djch bnh. 

Vi vy, trong thñ gian tâi, yêu cu các cp, các ngành thirc hin tt mt s 
ni dung sau: 

1. Tip tiic thiyc hin nghiêm các chi do ye vic phông, chông djch 
COVID-19 tai  các van bàn chi do cüa Trung uong, cüa tinh, dc bit là thc 
hin nghiêm, hiu qua Cong van s 203/UBND-VP6 ngày 27/3/2020 cüa UBND 
tinh v vic trin khai thrc hin Chi thj s 1 5/CT-TTg kiên chi do cüa Thu 
tuàng ChInh phü tai  cuc h9p Thumg tnirc ChInh phü v phông, cMng djch 
COVID- 19. 

2. Tang ctrông cong tác thông tin, tuyên truyên, phôi hçrp giüa các Si, 
ban, ngành, doàn th và các dja phuung. Các phtwng tin thông tin dii chung 
cüa tinh, h thng dài tnuyên thanh 3 cap dành thiu thñ luçing, lien tyc dua tin, 
tuyên truyn hirng dan, cành báo, Cong khai các cc s&, di tugng vi phm trong 
vic thçrc hin phông, chng djch COVID- 19 dn các cp, các ngành, các tang 



lrp nhân dan bit, tir giác thuc hiên t& hon; xr 1 nghiêm các vi phm trong 
vic thirc hin phông, chông djch. 

3.S&Yt 

- Khn truang cp nht, hoàn thin kjch bàn cüa các phucing an irng phó 
tInh hInh djch bnh, tInh den tInh hung xu nht xày ra. Dc bit chun b ngay 
phucmg an diêu trj cho các tInh hung Co 20 ngt.thi, 30 nguO'i, 40 ngiRii, 50 ngui, 
70 ngithi, 100 nguii, 500 ngthi bj nhim (trang thit bj, diing cii, may móc, 4t tu 
y tê, trang bj bâo h, các phuang tin, ...); chu.n b xong phucmg an cii th Bnh 
vin dà chin d sn sang thu dung, diu trj bnh nhân. Báo cáo UBND tinh trinfic 
09h ngày 31/3/2020. 

- Chi dao  các Trung tam Y t, Bnh vin da khoa tuyn huyn khn 
truo'ng chuân bj phuang an diu trj bnh nhân mc COVID-19 (than içrc, ca s 
vt chit, may móc, trang thit bj, vt tu y t, trang bj bào h, hu cn phçic vii 

.). To chirc tp hun ngay cho các Trung tam Y t, Beth vin da khoa tuyn 
huyn d sn sang thirc hin diu tn. 

- Chi dao  các Beth vin tuyn tith, tuyn huyn, Trung tam y t tuyn 
huyn chü dng thirc hin mua sm 4t tu y t, trang thit bj bâo h phiic vi 
cong tác phông, chng djch COVID-19. 

- Chi dao  Beth vin Da khoa tinh tang cu?mg ngun than 1rc, dng viên 
bác si, nhân viên y t lam xét nghim và diu trj v C OVID- 19 d có kt qua 
nhath tht, chInh xác nht v beth  djch d chü dng vic phân loai, cách l '  
diu tn trên dia bàn tinh. 

- Phân l°aj  nhttng ngixOi dn Beth vin Bach  Mai trong th?i gian tü 
12/3/2020 dn 27/3/2020, giri danh sách và hucng dn each ly, giám sat cho 
UBND các huyn, thàth ph thirc hin. 

- Tham muu cho UBND tinh thành 1p các t cOng tác cüa tinh di kim tra, 
don dc, hurng dn v cong tác phOng, chng djch COVID- 19 trên dja bàn tinh. 

4. Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh, Báo Ninh Blnh 

Tang cung thñ lugng, tin bài, chuyên mvc  dua tin, tuyên truyn các chi 
dao, bin pháp phOng chng, djch COVID- 19 den các cap, các ngành và các tang 
1rp nhân dan. 

5. Yêu câu Chü tjch UBND các huyn, thành ph, các xã, phtrèng, thj 
trân tang cumg kim tra, don d& vic thçrc hin các chi dao  cüa Tnung uong, 
cüa tinh, dc bit là thiic hin các bin pháp quyêt 1it phông, chông djch COVID-
19 trong giai doin hin nay. Thàth 1p các t cong tác di kiêm tra, huàng dan, rà 
soát dn tmg nhà v cOng tác phOng, chng dch COVID-19 trên dja bàn. 

- Thành 1p các khu each ly tp trung cüa các huyn, thành ph vOi chü tn 
là hrc luçing Quân di, gii) an nith trt tr là 1?c  luqng COng an, Dan quân tir v, 
doàn viên, thath niên xung kich, huàng dk chuyên mon là 1irc luqng Bác si, 
nhân viên y t ... d thtrc hin cách ly, giám sat nhng nguO'i den Bnh vin Bach 
Mai tr ngày 12/3/2020 dn 27/3/2020 trên dja bàn theo huóng dn cüa Si Y tê. 
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Noi nhân: 
- Thir?mg tnjc Tinh ñy; 
- Lãnh dao UBND tinh; 
-LanhdaoVPUBNDtinh; 
- Các Sà, ban ngành, doàn the cña tinh; 
- Thir&ng tiVc các Huyn üy, Thành iXy; 
- Thành viên Ban Chi dao  tinh; 
- UBND các huyn, thành pho; 
- Li.ru VT, VP2, VP4, VP5, VP7, VP6. 
3 .Tr77TBKLYT 

TL. Cliii TICH 
CHANH VAN PHONG 

Dng Dire Tan 
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- Chi dao  h thng dài truyn thanh các cp tang ciiing thai luçing dua tin 
ye các bin pháp quyt 1it phông, chng djch COVIID- 19, thông báo cho nhüng 
ngui có tiêp xüc v&i nh&ng ngithi dn Bnh vin Bach  Mai tü 12/3/2020 dn 
27/3/2020 tçr giác den chInh quyn, hoc co sâ y tê gân nhât dê khai báo y tê và 
thirc hin giám sat, cách ly theo quy djnh. 

6. Các co' quan, do'n vj, các da phtro'ng tip tiic di mOi phucmg thiirc lam 
vic, tang cuing các hoat  dng trrc tuyn; rà soát cat giâm các diêu kin kinh 
doanh, dan gián thu tçic hành cbinh; có ch d lam vic phü hcip trong d9't cao 
dim phông, chng dch; tam  dmg dch vii xô so, trô choi có thtthng trong vông 
15 ngày k tr ngày 01/4/2020. 

7. Khuyn khIch xã hi hóa trong cOng tác phèng, chng djch COVID-
19. Dng tiêp nhn üng h May, thit bj y tê dam báo chat lucing dê phiic vii 
cOng tác phông, diu trj COVID- 19. 

Trong qua trInh trin khai thirc hin, nu có khó khn, vuàng mc cn kjp 
th?i báo cáo v Ban Chi dao  tinh d duqc xem xét, giái quyt. 

Giao Sâ Y t theo döi, dOn dc, kim tra, tng hcip kt qua báo cáo 
UBND tinh truóc 17h00 hng ngáy. 

UBND tinh thông báo d các co quan, don vj t chrc thrc hin./. 
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