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Kim Scm, ngày 23 tháng 10 nám 2021

V/v trin khai thrc hin các biên pháp tam
thii thIch üng an toàn, linh hot, kiêm soát
hiu qua djch COVID-19

KInh gui:
- Thu tnrung các Ca quan, dan vj, ban, ngành, doan th;
- UBND các xà, thj trân.
Thirc hin Cong van 246/BCD-VP6 ngày 22/10/2021 cüa Ban Chi d.o
phông, chng djch COVID-19 tinh Ninh Binh v vic trin khai thirc hin các bin
pháp tam thai thIch img an toàn, linh hoat, kim soát hiu qua djch COVID- 19, U'
ban nhân dan huyn yêu cu Thu trumg các ca quail, dan vj, ban, ngành, doàn th
trên dja bàn huyn, Chü tjch UBND các xà, thj trri thirc hin nghiêm tue mt s
ni dung sau:
1. Thirc hin nghiêm các ni dung huóng dn tai Cong van so 246/BCD-VP6
ngày 22/10/202 1 cüa Ban Chi dao phông, chôrig djch COVID-19 tinh.
2. Tat Ca ngithi v dja bàn huyn Kim San phãi khai báo y th tai ch6t kim
soát djch hoc Tram Y t các xà, thj trn.
3. Trung tam tê huyn
- Tham mi.ru cho Ban chi dao phOng, chng djeh COVID-19 huyn thrc hin
các bin pháp cách ly y t; Hiing dn các ca quan dan vj, da phuang t ch(rc thirc
hin cong tác cách ly y t phông, ch6ng djch COVID-19 trên dja bàn theo diing quy
djnh cüa Trung uang, cüa tinh va cüa huyn. Thirc hin xét nghim SARS-CoV-2
theo quy dnh.
- Xây dirng K hoach và thirc hin tiêm v.c xin cho nguii dan theo K hoach
cña tinh.
- Cap nhât cp do djch tai các dja bàn và vüng each ly y tê (phong toâ), vüng
có nguy ca cao, CO yu th djch t phirc ttp thuc các tinh, thành phô và các bin
pháp áp d%lng tucmg ung trén website cüa Sà Y t, trên eng thông tin din tu cüa
tinh; thrc hin hung dn cii th các bin pháp phOng, chng djch theo chüc näng,
nhiém vu.
4. UBND các xä, thj trn
- Tang cung boat dng cüa các t COVID- 19 cong dng, quãn 1, giám sat
chtt chë the trtthng hcp cách ly tai nhà, nai luu trü. Chü dng tang cung the hoat
dng truyn thông, yêu cu ngui dan thirc hin các bin phãp phong, chng djch
COVID-19 theo quy djnh.
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- Chü tjch UBND các xà, thj trn chiu trách nhim v cong tác lAnh do, chi
do các hot dng phOng, cMng djch trên dla bàn; thuing xuyen kim tra, giám sat
vic thic hin các hott dng phông chng dch; xü 1 nghiêm theo pháp 1ut các
trurng hçip vi phtm.
Ur ban nhân dan huyn yêu ctu Thu tru&ng các Co quan, don vj, ban, ngành,
doàn th trên dja bàn huyn, UBND các xâ, thj tr.n nghiém tUe thirc hin các ni
dung trên.
(Gfri kern Cong van sO 246/BcD-VP6 ngày 22/10/2021 cia Ban Ciii dqo
phOng, chO'ng dich CO VID-19 tinh Ninh BInh,)./.
Ncrinhân:
- Nhu trên;
- CT, PCI UBND huyn;
- CVP, PCVP HDND&UBND huyn;
-PhôngYte;
- Luu: VT, YT.
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