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V/v tip tiic phông, chng djch Covid- 19
trén dja bàn huyn trong thai gian tâi

KInhg't'ri:
- Thu truông các c quan, ban, ngành doàn th;
- Chü tjch UBND các x, thj trân.
Thirc hin Quyt djnh s 695/QD-UBND ngày 26/8/2021 cüa UBND tinh
v vic thirc hin each ly vüng có djch dê phông, chng djch Covid- 19, UBND
huyn, BCD phông, chng djch Covid-19 huyn Kim Scm dà buy dng câ h
thng chInh trj vào cuc, cüng vói sir dng lông, üng h cüa Nhân dan trên dja
bàn toàn huyn dã thrc hin hiu qua cong tác phông chng djch.
Ngày 08/9/2021, UBND tinh ban hành Quyt dnh s 715/QD-UBND v
vic kt thuc cách ly toàn xã hi dM vôi huyn Kim San, tinh Ninh BInh; tuy
nhiên vOi tinh thin chng djch nhu chng gic, không ducic chü quan, la là, thóa
man vOi nhftng kt qua dat duqc, cüng vi vic djch bnh vn dang din bin
phirc tap, nht là Thành ph H ChI Minh, các tinh phia Nam dang th?c hin
giân cách xa hi theo Chi th s 16 hoc 16+; thành ph6 Ha Ni, các tinh Bc
Ninh, Bäc Giang, Quãng BInh, Ngh An, các tinh dang giãn cách khác, nht là
tai các huyn giáp ranh cüa tinh ngoài (NghTa Hirng - Nam Djnh; Nga SanThanh Hóa) UBND huyn, Ban Chi dao phông, chng C OVID- 19 huyn yêu
cAu Thu trithng các ban, ngành, doàn th& Chu tjch UBND các xä, thj trn, các
ca quan, don v trên dja bàn th?c hin nghiêm tue các ni dung sau:
1. Tip tiic thirc hin nghiêm Cong din s 1 099/CDTTg ngày 22/8/2021,
Cong din s 11 02/CD-TTg ngày 23/8/2021 cua Thu tuOng ChInh phü; Thông
báo s 226/TB-VPCP ngày 30/8/202 1 thông báo kt Iun cüa Thu tuOng ChInh
phü; Nghj quyt s 86/NQ-CP ngày 06/8/202 1 cüa ChInh phfi và Kt 1un s
42/KL-UBND ngày 27/8/2021 cüa UBND tinh ye trin khai Kt 1un cüa dông
chI Chü tjch UBND tinh, Truàng Ban Chi dao tai Hi nghj Ban Chi dao phông,
chêng dich COVID- 19 tinh Ninh BInh và các van bàn chi dao cüa Trung uo'ng,
cüa tinh, cüa huyn vâi phixang châm thirc hin a müc "bang" hoc "cao han";
xác djnh mi ngisàri dan là trung tam, là chü th trong phông, chng dich, xã,
phmmg, thj trn là "pháo dài", nguai dan là "chin s5"; phông djch vn là chinh,
là co bàn, chin luçic, lâu dài; tuyt di khOng la là, chü quan, mt cành giác.
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2. Tang cu?mg tuyên truyn trên h thng Dài truyn thanh huyn, Dài
truyk thanh các xà, thj trn, tuyên truyn bang xe luu dng tai các khu virc chçi,
bn Xe, các thôn, xóm, khi, ph v nhttng ni dung khuyn cáo cüa ngành y
các van bàn chi dto cüa ChInh phU, B, ngành Trung umg; cüa các s&, ngành
tinh v cong tác phông, chng djch COVID-19. Huy dng sir tham gia cüa các
ban, ngành, doàn th, cong dng trong cOng tác phông, chng djch bnh
COVID- 19.
3. Huy dng sir vào cuc quyt lit, dng bO, nêu cao tinh thin doàn kt,
thng nht cüa ca h théng chInh trj, phát buy vai trô cüa các t chirc chInh trjxâ hi, doàn th, t chüc ton giáo, cong dng doanh nghip và toàn th nhân dan
trong cong tác phông, chng djch. Dc bit phài phát huy cao d vai trô cüa
Cong an xà, h thng giám sat y t c sâ, t COVID- 19 cong dng, nh.t là qun
chüng nhân dan trong vic phát hin và thông tin kjp thai nhtng ngu&i ti.'r nai
khác trâ v dja bàn, nhQng hành vi không chp hành các quy djnh v cách ly,
khai báo và các quy djnh khác trong phông, chng djch; sn sang cho mi tInh
hung djch bnh có th xáy ra; khi thirc hin cn chü dng, linh hoat, sang tao,
không nóng vi, kjp thyi b sung, hoàn thin phü hçip vi tInh hInh thirc th
dtt dixcic hiu qua cao nht.
4. Tip tjc tang cu&ng rà soát, quán 1 cong dan di v tü các dja phisGng
có djch, ngithi nhp cánh vào dja phuang, dc bit là quail 1)2 ngu1i trà v/dn tfi
tinh ngoài hoc vüng có djch; dng thii quàn 1)2 chat chë các tnx6ng hcip each ly
y t tai nhà và các trt.r&ng hqp lái xe chrçic cp the nh.n din phucmg tin isu tiên
hott dng trén các "1ung xanh" vn tãi v da bàn huyn.
5. Duy trI 02 chôt kiêm soát djch bnh Covid-19 cüa tinh trên dja bàn
huyn cho dn khi có thông báo mói cüa tinh; tip t11c tam dung hoat dng cüa
các bn do ngang; kim soát ch.t chê các dixing mOn, li mci, doan song can giáp
ranh vOi các xà thuc huyn Nga Scm và khu vrc cfra Can, ci:ra Day... Tip t11c
drng các hoat dng cña chci cóc, chçi tam, chc khOng có giAy phép hoat dng;
drng hoat dng ch& khách, xe hçp dng tr Kim Scm di các tinh có ca nhim
cong dOng và nguqc lti.
6. Tiêp tic thi,rc hin các ni dung: Các co sâ tOn giáo, tin nguO'ng trén dja
bàn tam drng mi sinh boat tOn giáo tp trung tai các ca sà ton giáo nhm thc
hin trit d cOng tác phOng chng djch COVID- 19 cho dn khi có thông báo
mói. Tam dung các hott dng, kinh doanh, djch vii: các dim du ljch, các di
tIch; các boat dng th diic, th thao tp trung trên 20 ngi.r1i; karaoke, các loai
hInh massage, game online, trO chai din tir, spa, thm m5, bi-a, rp chiu phim,
b boi, phông tp gym, phOng tp th hInh, phOng tp yoga, phOng tp nháy thm ms', djch vJi ct tóc, gi du; các nhà hang, hang quán an ung, giái khát,
quán bia chi duçmc phép ban hang mang v.
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7. UBND các xä, thj trn chü dng xây dirng Phrnmg an phông chng djch
trén dja bàn trong tInh hInh mói; mua sm 4t ti.r, trang thit bj bào h, bão dam
nhân lirc, Ca s& vt ch.t theo phuang châm "4 t.i ch" d thirc hin các bin
pháp phông, chng djch theo dung quy djnh; phân Cong irng trirc 24/24 gi và
duy tn "dithng day nóng" d kjp thi tip nh.n, xir 1, báo cáo cp có thm
quyn mci vn d lien quan dn phông, chng djch trên dja bàn.
Thu trLr&ng các Co quan, ban, ngành, doàn th cüa huyn, Chü tjch UBND
các xã, thj trAn can cir chi'rc näng, nhim v11 nghiêm t1ic trin khai thirc hin các
ni dung chi dao trên và chju trách nhim truic UBND huyn, Chà tjch UBND
huyn v vic thirc hin cOng tác phông, chng djch COVID- 19 di vOi 1mb
virc, dja phuang ph trách./.y
Noi n1,in:
- Nhix trén;
- BTV Huyn ui';
-TTHDNDhuyn;
- LD UBND huyn;
- BCD phông, chong djch COVID-19 huyn;
- Dâng uS' cac xä, thj trân
- LDVP FJDND&UBND huyn;
- Liru: VT.
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