UBND TINH NINH BINH
BAN CHI DAO PHONG,
CHONG D!CH COVID-19

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phñc

So: 246 /BCD-VP6

Ninh Blnh, ngày 22 tháng 10 nám 202]

V/v triên khai thuc hiên các biên
pháp tam thi thIch irng an toãn, linh
hoat, kiêm soát hiu qua djch
COVID-19

KInh giri:
- Giám dc Cong an tinh;
- Chi huy trung B Chi huy quân sir tinh;
-GiámdôcSiYtê;
- Thu trung S.Ti, ban, ngành, doàn the cüa tinh,
các cci quan, dcin vj trên dja bàn tinh;
- Chü tjch UBND các huyn, thành ph&
Trong th?i gian qua, thirc hin chi dao cüa Ban BI thu Trung ucing Dãng,
ChInh phü, cüa các cp üy ctáng, chInh quyn, cong tác phông chng djch trên
dja bàn tinh dà dtt duqc nhttng kt qua tIch circ: Trong các dçt djch, dc bit là
dçit djch thu tu, tinh Ninh BInh gn nhu không có ca mc cong dng, không có
ca bnh tir vong do COVID- 19, d bao phü vc-xin müi 01 di vui nguui trên 18
tui dtt 90%; tic d tang tru&ng kinh t trên 7%, thu ngân sách dt cao so vui
cüng kr näm truâc; an sinh xã hi duçic dam bào, dã th chirc thirc hin don min
phi hang nghIn ngui dan tuir Thành ph H ChI Minh và các tinh Dng Nai,
BInh Duong, Ba Rja - Vüng Tàu..., don và dam bâo an sinh cho khoâng gn
8.000 nguui v tuir các vüng djch, hang nghIn ngithi v tur phát tuir các tinh phIa
Nam qua tinh Ninh BInh... duçic sr dng tInh cao cüa ngu?i dan trong tinh.
Thurc hin Nghj quyêt s 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 cüa ChInh phü
Quy djnh tam thri "ThIch iLmg an toàn, linh boat, kim soát hiu qua djch
COVID- 19" (g9i tt là Nghj quy& 128), van bàn s 871 8/BYT-DP ngày
15/10/2021 cüa Bô Y t v vic giám sat ngu?ii v tiir các khu virc có dtch
COVID-19; can cü van bàn huung dn cüa B Y t và các b ngành có lien
quan; can cü tInh hInh thurc t cüa dja phucing, d dam bão vic "ThIch img an
toàn, linh boat, kim soát hiu qua dich COVID-19" trên dja bàn tinh, Ban Chi
dao phOng chng djch COVID-19 tinh Ninh BInh thng nht tam thtii thirc hin
trên toàn tinh thu sau:
1. Nguyen tc
- Thurc hin nghiêm các quy djnh tii Nghj quyt 128 và các van bàn
huung dan, phü hcip vui tInh hInh thurc t cüa dja phucing;
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- Thrc hin phuang châm: "dat süc khóe, tInh mng ngisôi dan len trén hk'
và "cách ly, xét nghim là then ch&, vâc-xin, thuc diu trj là diu kin tiên quyt".
- Các quy djnh phài cii th, chat chë, dam bão cà phát trin kinh t xã hi
và an toàn phông chng djch, có sir ding tInh cao cüa nguYi dan trên dja bàn
tinh Ninh BInh;
- Giit vftng thành qua phèng, chng djch và phát trin kinh t xã hi dã
dat dugc trong thñ gian qua.
2. ClIp d djch
Ctp 1 (vüng có nguy Co thp - màu xanh)
3. ClIc bin pháp
3.1. Các bin pháp dam bão phbng, chng djch CO VID-19
3.1.1. Di vi ngi.thi tip xüc vông mt vi ngi.thi mc COVID- 19 (Fl),
ngi.thi có tin sr di/v Ninh BInh tü các khu vrc bj phong tôa do B Y t&Sô Y t
các dja phuong thông báo, ving dch cp d 4 (màu do)
a) D6i vâi ngui dã tiêm dü liu vc-xin phOng COVID-19 (co giq
chi'mg nhn tiêm ching dz 02 müi và'c-xin) hoc dä qua th?ñ gian theo dOi sau
diu tr COVID- 19 (co gi4'y tà ching minh dã hoàn thành giai dogn theo dôi và
giá'y ra viçn khóng qua 6 tháng tInh tir thai dié'm ra vin)
T chirc each ly tp trung 07 ngày tInh tü ngày áp diing bin pháp each ly,
tip tiic each ly tai nhàlnoi luu trO them 07 ngày sau khi each ly tp trung. Ly
mu lam xét nghim RT-PCR It nht 03 ln vào ngày 01, ngày 07 và ngày 14
trong toàn b giai dioan cách ly hoc ngay khi có triu chirng nghi ng mc
COVID- 19.

b) Di vâi ngu1i chua tiêm hoc tiêm chua dü 1iu vc-xin phOng
COVID-19
To chüc cách ly tp trung ti thiu 14 ngày tInh tiir ngày áp diing bin
pháp each ly, tip tic each ly tai nhâlnoi hru trit them 14 ngày sau khi cách ly
tp trung. Trin khai lAy mu lam xét nghim RT-PCR It nhAt 04 ln vào các
ngày 01, ngày 07, ngày 14, ngày 28 cüa toàn b giai doan cách ly hoc ngay khi
có triu chüng nghi ngä mac COVID- 19.
c) Nhing ngithi tip xüc gAn vi các di tuçng nay (F 1) tui ngày tth v
Ninh BInh duçic coi thu ngu?ñ tip xüc vOng hai (F2) phâi dugc cách ly tai nba
It nhAt 14 ngày tinE tü ngày tip xüc lAn gAn nhAt vri Fl. LAy mAu lam xét
nghim RT-PCR it nEAt 02 lAn vào ngày dAu và ngày cui cüa giai doan cách ly
hotc ngay khi có triu chirng nghi ngi mAc COVID- 19 ('th dyng phiro'ng pháp
xét nghim gç5p mdu di vó'i F2).
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3.1.2. Di vói nguii di/v Ninh BInh tir vüng cap d 3 (mâu cam)
a) DM vâi ngtthi dã tiêm dü 1iu vc-xin phông COVID-19 (co giáy
ch&ng nhin tiêm chüng di 02 müi vc-xin) hoc dã qua th?i gian theo dOi sau
diêu trj COVID- 19 (co giáy to' chi'mg minh dã hoàn thành giai dogn theo dôi và
giáy ra viçn khóng qua 6 tháng tInh tui' th&i dim ra vin.).
T chüc cách ly t?i nba ti thiu 07 ngày tInh tü ngày áp ding bin pháp
cách ly. Triên khai 1y mu lam xét nghim RT-PCR It nht 02 1n vào ngày
du và ngày cui cüa giai doan cách ly hoc ngay khi có triu chirng nghi ng?
mc COVID-19. Tip tiic tir theo dôi süc khôe, htn ché tip xüc them 07 ngày
sau giai dotn cách ly tti nhà hoc ngay khi có triu chirng nghi ng mc
COVID- 19.

b) Di vâi ngi.thi chua tiêm hoc chiia tiêm dü 1iu vc-xin phông
COVID-19
To chirc cách ly tai nba ti thiu 14 ngày tInh tir ngày áp diing bin pháp
cách ly. Trin khai 1y mu lam xét nghim RT-PCR It nht 02 ln vào ngày
du và ngày cui cüa giai domn cách ly hoc ngay khi có triu chirng nghi ngr
mac COVID-19.
3.1.3. DM vth nguii dn!v Ninh BInh tü vüng cp d 2 (màu yang)
a) Di vi nguii dã tiêm dü 1iu vc-xin phông COVID-19 (co giy
chthig nhmn tiêm ching dz 02 müi vac-xin) hoc âã qua thii gian theo dôi sau
diu tn COVID- 19 (co giá'y tO' ch&ng minh dâ hoàn thành giai dogn theo döi và
giá'y ra vin khóng qua 6 tháng tInh tr thai diem ra vin)
Thirc hin khai báo y t, ti,r theo dOi sirc khOe it nht 14 ngày tInh tü ngày
v Ninh BInh, han ch các tip xüc không cn thi&, t chüc ly mu lam xét
nghim RT-PCR ngay khi xut hin triu chüng nghi ng mac COVID-19.
b) Di vôi ngu1i chiia tiêm hoc chisa tiêm dü 1iu vc-xin phông
COVID-19
TO chüc cách ly tai nhà tOi thiêu 07 ngáy tInh ti'i ngày áp dçing bin pháp
cách ly. Trin khai 1y mu lam xét nghim RT-PCR 02 1n vào ngày du và
ngày cu& cüa giai doan cách ly hoc ngay khi có triu chüng nghi ng mc
COVID- 19. Tip tVc tir theo dôi süc khOe, han ch tip xñc them 07 ngày sau
giai doan cách ly tai nba.
3.1.4. Di vi ngu?ri d&iIv Ninh BInh tIlt vüng cp d 1 (màu xanh)
Thirc hin khai báo y t, tr theo dôi sirc khOe it nhât 14 ngày tInh tIlt ngày
v Ninh BInh, han ch các tip xüc không cn thit, t chüc thy mu lam xét
nghim RT-PCR ngay khi xut hin triu chüng nghi ngr mc COVID-19.
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3.1.5. Dôi vi các trtxing hip khác
- Dôi vâi nhüng tru?ing h'p di/v tü vüng djch theo nhim vii Quc gia,
nhiêm vu cüa Trung ixng, dã tiêm dü 02 1iu vc-xin phông COVID-19, có
bin pháp kim soát djch chat chë, xét nghim RT-PCR am tInh thI không thirc
hin each ly. NhItng trrnrng hçip di/v tir vüng djch theo nhim v1i chinh trj cüa
tinh, Co quan y té së can cü thông tin diu tra dch t hçc d quyt djnh bin
pháp cách ly phü hqp.
- Di vi nhftng trizông hçip chuyên gia, ngtthi v Ninh BInh lam vic,
cong tác; ngi.thi di ra tinh ngoài ... tr& v ti'x các vüng djch cp 3, cp 4, vüng có
yêu to djch t phüc tap, thuc din phãi cách ly nu dugc si,r cho phép bang van
ban cña UBND các cp tii Ninh BInh (c4i huyn/thành p/is nlu di twcxng thu5c
nhórn phái cách ly tp trung và ca xâ/phu'ô'ng/thj train nê'u di tu'crng thuç5c nhóm
phái cách ly tgi nhà), dã tiêm dU 02 liu vc-xin phông COVTD-19, có giy xét
nghim RT-PCR am tInh vôi Sasr-Cov-2 trong vông 72 gi tInh tü thai dim ly
mu thI khOng phâi thuc hiên cách ly và chi thirc hin khai báo y t, tir theo dOi
süc khOe; phâi lam vic, an, O ti khu virc riêng, hn ch tip xüc. Khi v Ninh
BInh phâi th?c hin xét nghim ngay RT- PCR hoc xét nghim nhanh kháng
nguyen, vic xét nghim nay disçc thirc hin 03 ngày/1n cho dn ht ngày thu 14
tInh tr khi bt du v Ninh BInh hotc ngay khi xUtt hin triu chimg nghi ng?
mc COVID-19.
- Di vui nhu'ng ngtthi di khám, chfta bnh tir các tinhlthành ph khác tr1
v Ninh BInh, thuc din phâi cách ly t.p trung ma vn cn phãi chäm soc y
thI t chüc cách ly y t tai co sâ y t. Tming hqp bnh nng, him nghèo, không
tir sinh hott cn h trçY tü ngi.thi khác (co giá'y ra viçn hoc dw9'c trgm y té
xà/phwô'ng/thi trdn dja phu'oiig xác nh4n) thI t chüc each ly tai nhà nhtmg chInh
quyn co si phâi giám sat ch.t chë qua trinh thirc hin cách ly.
- Nhüng tri.rông hçp di/v tiTi vüng có yu t djch t phüc tp di.rçic coi nhis
di/v tir vüng có nguy co rt cao (cp d 4)(1)
- Nhu'ng trirrng hçip khác phái xin kin cM dao cüa Ban Chi dio phông,
chng djch COVID- 19 cp huyn, thàrih ph (di v&i dó'i tucmg thuc diçn cách ly
tp trung) va kiM chi do cüa Ban Chi dao phông, chng djch COVID-19 cp
xa/phuung/thj trn (dó'i vái di tu'qng thu5c diçn cách lyy té tgi nhà/nai hru tri).
3.1.6. Di vui thitng tInh hung dc bit
Trong tnthng hçp có các tInh hung dc bit, phát hin hoc xut hin các
djch ti nhüng dja phuang, dim giáp ranh tinh Ninh BInh hoc nhu'ng dja
dla phixong &rçic coi là vüng cO yu t dch t phtc tap hin tai gm: Thành ph Ho Chi Minh, tinh
Bmnh Dirong, Dng Nai, Long An, SOc Trang, PhO ThQ, tinh Ha Nam; huyn '' Yen tinh Nam Djnh, Thj xã Bim
Son tinh Thanh HOa, huyn Qu VO tinh Bc Ninh (tüy tinh hinh djch trên toàn quc, Sâ Y t cp nht hoc &ra

(I) NhUng

ra khOi danh sãch nhthig ving nay).
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phucmg khác nhixng Co nguy ci lam büng phát dch bnh ti tinh Ninh BInh,
Giám dôc S& Y té, Giám dc Cong an tinh, Chü tjch UBND huyn, thành ph
phôi hcp vi các co quan, don vj, dja phiro'ng cO lien quan chü dng áp ding các
bin pháp kjp th?yi, trong do có vic dmg tip nhn ngithi dan v tinh hotc thirc
hin each ly tp trung dê dam báo hmn ch ti da vic lay lan djch bnh giUa các
dja phisong.
3.1.7. Tai các dim kim soát djch
- Không thijc hin ly mu xét nghim; không yêu cu xut trInh kt qua
xét nghim Sars-Cov-2; không lam ách tc giao thông vâ hru thông hang hóa.
- Thirc hin khai báo y t hoc quét QR-Code, di chiu vi các giy ti có
lien quan di vi ngtthi vào tinh, can cü vào ni dung khai báo y t d phân loai
nguM dn tiir vüng nguy co. Vi nhfrng nguYi v tü vüng cp d 2 (màu yang),
vüng cp d 3 (màu cam), vüng cp d 4 (màu dO) hoc có bt thumg trong th
khai y t thI thông báo cho chInh quyn dja phuong ncii cong dan dn1v bitt,
dng thii yêu cu cong dan d&iIv dja phuong phâi khai báo ngay vâi tram y t
hotc UBND xa/phu&nglthj trn d duçic ly mu xét nghim và thirc hin các
bin pháp cách ly phOng, chng djch COVID-19 phü hcip.
- Khi ghi nhn ngu?i v t1r các tinhlthành ph có djch thuc din cách ly
tp trung cn lien h vói chInh quyn hoc co quan y t dja phuong noi di
tuçmg dir kin v d chun bj dja dim cách ly và phuong an di chuyn tir cMt
kim djch dn dja dim cách ly dam bâo an toàn, không lay lan djch bnh.
3.1.8. Quân 1, diu tr nguñ mac COVID-19
Thirc hin theo chi dto ti Cong van s 367/UBND -VP6 ngày 02/7/202 1
cüa UBND tinh v vic tang cu0ng quân l, giám sat nguñ bnh COVID-19 và
nguri trâ v tü các i djch.
3.1.9. To chüc tiêm vàc-xin
Thirc hin tiêm vc-xin min phi cho toàn b ngu?i dan theo hithng dn
cüa B Y t. Sâ Y t xây dirng k hoach d chun bj tiem vc-xin Sputnik V müi
02 cho 350.000 ngithi dan (dä tiem müi 01); tip tçtc t chüc tiem vc-xin müi
02 cho nhüng ngithi dã tiem müi 01, tiêm miii 01 cho nguñ cao tui có bnh
nn, phii nii có thai, ph nU dang cho con bii, h9c sinh... d dam bâo tht ca nguñ
dan tren 18 tuôi du &rçlc tiêm vc-xin COVID-19.
3.1.10. Xétnghim
Thirc hin theo huàng dn ciia B Y t va chi dao ciia Ban chi dao phOng
chng COVID-19 tinh (luu chi xét nghim di vôi ngu1i dã tiêm dii 1iu vcxin và ngu?i dã khOi bnh khi có yu t djch t, yu t nguy co cao).
3.2. Cdc bin pháp khác
3.2.1. Di yi hoat dng ciia các co quan, t chiic, doanh nghip
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- To chüc các hott dng tp trung dông ngithi trong nhà và ngoài tthi phâi
dam bão các bin pháp phông, chng djch COVID- 19 ('kim tra than nhit, khai
báo y te' bcng QR-Code, deo kMu trang thwô'ng xuyên, sat khuán, giü' khoáng
cách... Khuyn cáo không tp trung dông ngui tti các dja dim.
- Hoat dng 4n tâi hành khách cong cong dumg b, dung thüy ni dja
nôi tinh và lien tinh duçc hott dng nhung phái dam bâo cong tác phông, chng
djch COVID- 19 theo diing hrnng dn cüa cp có thtm quyn; chü phucing tin
phãi có bin pháp quán 1 hânh khách (quãn l bang danh sách, ma QR-Code...);
däng kI 1 trInh bt buc và có k hoach thrc hin ly mu xét nghim rà soát
cho lái Xe, ph xe theo quy djnh khi di dn các dja phumg có cAp d djch cao
han trong 1 trInh di chuyn. Chua th1rc hin vtn tãi hành khách dix?mg dài dn
vñng djch cAp d 3, cAp d 4, vñng có yu t djch t phirc tp và ngugc 'ai.
- Luu thOng, vn chuyn, hang boa ni dja trong tinh hoc lien tInh dugc
hoat dng. Di vâi phucmg tin di hoic dn các dja phuong có cAp do djch cao
han phái dtrçic cap the "lung xanh".
3.2.2. Di vi hott dng san xuât kinh doanh, djch v1i
- Các cc s san xut, kinh doanh, djch vt, trung tam thuang mti, siêu thj,
ch truyM thng... trên dja bàn phái có k hoch, cam kt chju trách nhim và
dam bào thirc hin các bin pháp phông, chng djch COVID-19. Chua thirc hin
mi cira tth 1ti di vi các cc sâ kinh doanh djch vii có nguy co lay nhim cao
nhu vu trithng, quán bar, karaoke, xOng hai, massage, game online, trô choi din
tir, bi-a, hang quán ban tai các dja dim cong cong.
- Các co si san xut, kinh doanh djch vi, trung tam thuong m1i, siêu thj,
chçi truyn thng... t chüc xét nghim Sars-Cov-2 ngu nhiên, djnh kr 10
ngày/lân cho nhu'ng di tugng nguy co cao nhu: nguñ lao dng tilt tinh ngoai
dn Ninh BInh lam viêc, ngui lao dng thumg xuyên tip xiiic vi di tác, hang
hóa, phuang tin vn chuyên dn tilt tinh ngoài.
3.2.3. Các hoit dng nghi duO'ng, khách san, nhà nghi, biu din van hóa
ngh thut, th diic th thao
- Xây dimg k hoich va chju trách nhim dam bao các bin pháp phông
chng dch COVID-19 theo hucng din cilia B Van hóa, Th thao và Du lich và
B Y t. Các co si có nhüng hoat dng nay có trách nhim trin khai thirc hin
nghiêm tüc theo dung các quy djnh v phông, chng djch bnh (bao gm các
hoat dng tu t chilic xét nghim Sars-Cov-2 ngu nhien cho nhân vien, ngi.thi
lao dng djnh k' 10 ngay/ln...).
- CO k hoch quãn ly" khách hang, thrc hin khai báo y t kjp thai dy dü
dtc bit các khách hang dn tilt vüng djch cAp d cao han (không tip nhn các
khách hang dn tilt vüng djch cAp d 2 nhung chua tiêm dñ 02 liu vc-xin, vüng
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djch cp d 3, cp d 4, vüng có yu t djch t phüc tap). Quân 1 khách hang
theo QR-Code.
3.2.4. Các hott ding ton giáo tin nguOng, th? ti,r
- Không tp trung qua 50 ngui, thirc hin theo dung hung dn phèng,
chông djch cüa B Ni vit, B Y t và Sâ Y t Ninh BInh.
- Trong tru&ig hçip cn thit t chtrc các sir kin tp trung dông ngithi
phãi xây dirng k hoich, phuong an d xutt vi Uy ban nhân dan các cp (tüy
mirc d quy mô) d duçc phê duyt, dam bão phông, chng djch COVID-19.
3.2.5. Di vi hott ding giáo dc, dào to
Tip tiic thirc hin dy và h9c ti trir?mg di vth các cp h9c (riêng giáo
dc mâm non tüy tInh hInh thirc t cüa mi dja phuong t chüc thirc hin phü
hçip). Các Co si giáo diic cn xây dijng k hotch và phuong an thrc hin các
bin pháp phông, chng djch phü hqp, dam bâo hiu qua, an toàn.
3.2.6. Hot dng cüa co quan, don vj cong sO'
NgixO'i dirng dtu co' quan, don vj phãi trrc tip lânh dio, chi dio và chju
trách nhim v vic thirc hin các bin pháp phOng, chng djch bnh COVID- 19.
Xây dimg k hoach, phuong an và chju trách nhim v các hot dng phOng,
chng djch tai don vj.
3.2.7. U'ng dung cong ngh thông tin
- Cp nht thông tin v tiêm chüng, k& qua xét nghim và kt qua diu trj
COVID-19 trên các rng dirng cong ngh.
- Tang cuO'ng quãn 1 thông tin nguO'i ra!vào dja dim cong cong, phuong
tin giao thông cOng cong, dja dim kinh doanh, s1,r kin dông ngithi bang ma
QR-Code.
3.2.8. Dôi vâi các Ca nhân
- Phâi xut trInh giy tO' cá nhân (can cuôc cong dânIchirng minh nhân
dânIh chiu/giy khai sinhIgiy phép lái xe) khi duçic co quan chO'c näng có
thm quyn yêu câu; giy xác nhn luu trü cüa dja phuong noi di (nu có).
- Thijc hin khai báo y t& kim tra than nhit, quét ma QR-Code tai cac
dim kiêm soát dch lien ngânh.
- Khai báo y tê ngay VO'i Co quan y t hotc chinh quyn dja phuong noi
dn luu tth/cu trü va tuân thu nghiêm tuc cac quy djnh v y t cüa tinh.
- Trong thO'i gian theo dOi y t khi có triu chng bt thuO'ng ye süc khOe:
ho, s&, dau rat hçng, khó thO'... phãi báo ngay vO'i y t dja phuong d duçic
thy mu và huâng dn phông, chông djch theo quy dtnh.
- Luôn nghiêm tüc thirc hin thông dip 5k và các bin phap phOng chng djch.
Tham khâo phn ving nguy CO trén website: https://nguyco.antoancovid.vn.

8
Giao Si Y t Cong b, cp nht cp d djch ti các dja bàn và vüng cách
ly y t (phong tOa), vüng có nguy c cao, có yu th djch t phirc ttp thuc các
tinh, thành ph và các bin pháp áp dçing tumig img trên website cüa S& Y t&
soyte.ninhbinh.gov.vn miic VIRUS CORONA, trên Cong thông tin din tir cüa
tinh; cp nht cp d djch, vüng each ly y th 'phong tóa) trên cng thông tin din
tir cüa B Y t. Thirc hin vic huàng dn th các bin pháp phông cMng
dch theo chiirc nàng, nhim vi.
Can cr tInh hInh thirc t Thu tru&ng CáC co quail, dcm vj, dja phuang, Chü
tch UBND các huyn, thành ph duçc phép b xung các bin pháp phông
chng djch linh hott, thIch 1rng nhirng không trái vcri Nghj quyt 128 cüa ChInh
phü. UBND các huyn, thành ph thông báo tOi các Co quan, doanh nghip, co
sâ djch vii có nguäi lao dng cu trü ti các da phuang khác di/v hang ngày
thuc vüng có nguy Co cao, nguy co tht cao, yang có yu t djch t phüc tp d
co quan, doanh nghip có bin pháp phông, cMng djch phü hçp.
Trong qua trmnh thirc hin nu có vithng mc báo cáo kjp thji v UBND
tinh và Thi.thng trirc Ban Chi dao phông, chng djch COVID-19 cüa tinh d
dirçrc xem xét, giãi quyt.
Giám dôc Sc Y t& Giám dc Cong an tinh, Chi huy truàng B Chi huy
Quân s1r tinh, Chi buy tru&ng Bô di Biên phông tinh; Thu trin1ng các si, ban,
ngành, doàri th cüa tinh, các cci quan, dan v trên dja bàn tinh, Chü tjch UBND
các huyn, thành pM can Cu chüc iläng, nhim vi, trin khai thirc hin các ni
dung chi dao trên và ehju trách nhim v vic th?c hin Cong tác phông, cMng
djch COVID-19 di vi linh v1c, dja phuong phi trách.I_—
Noi nl,ân:
-Nhixtrên;
- Ban Thirng vu Tinh üy;
- Länh dao UBND tinh;
- Các Huyn üy, Thành üy,
Dãng üy truc thuc TU;
- Thành viên BCD phong,
chông djch Covid-19 tinh;
- Cong TTDT tinh, các VP;
- Lixu: VT, VP6.
Tr269a_CVYT

KT. TRIJONG BAN
PHO TRIXNG BAN THIJNG TRU'C

PHO CHIJ T!CH UBND TINH
Tong Quang ThIn

