
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TNH NINH BINH lJôc 1p - Tu' do - Hanh phóc  

S&  415  /KL- UBND Ninh BInh, ngày-'/O tháng 9 nàrn 2021 

KET LUAN 
cüa dông chI Chü ttch  UBND tinh, Trirong Ban Chi dio 

tii Hi nghj Ban Chi do phông, chông djch COVID-19 tinh Ninh BInh 

Ngày 10 tháng 9 näm 2021, Ban Chi do phông, chng djch Covid-19 tinh 
Ninh BInh (g9i ttt là Ban Chi dto) t chüc Hi nghj Ban Chi dao  v cong tác 
phông, chng djch Covid- 19 trong thai gian tip theo. Dng chI Phtm Quang 
Ng9c, Phó Bi thu Tinh üy, Chñ tjch UBND tinh, Tru&ng Ban Chi dto chü trI Hi 
nghj; di.,r H3i nghj có các dng chI Phó Chü tch UBND tinh, Phó truàng Ban Chi 
dio, các dng chI üy viên Ban Thumg vii Tinh ñy và các dng chi trong Ban Chi 
dao phông, chng djch Covid-19 tinh. Sau khi nghe báo cáo tInh hInh djch bnh 
Covid-19 trên dja bàn tinh, kin phát biu càa các dti biu, dng chI Chü tjch 
UBND tinh, Trithng Ban Chi dao  kt lun: 

Trong thi gian qua, cOng tác phông, chng djch Covid- 19 trên dja bàn tinh 
dä duçic trin khai chü dng, khn tnrang, quy& 1it, hiu qua, tInh hInh djch bnh 
trên dja bàn tinh duc kim soát chtt chê. Däc biêt djch tai xóm 9, xã Ctn Thoi, 
huyn Kim San dã duçc khng ch, tInh hInh djch trên dja bàn huyn Kim San dA 
duqc kim soát. Tuy nhiên, nguy ca djch bnh xâm nhtp vào tinh là rt cao do 
tInh hInh djch bnh tai  các da phucing trong nuâc con din bin phüc tp ti nhiu 
tinh, thành ph trong Ca nithc nhir: Thành ph H ChI Minh, BInh Duang, Dng 
Nai, mt s tinh phIa Nam, thành ph Ha Nôi, Bàc Giang, Bàc Ninh, Ngh An, 
Nam Djnh, Thanh Hóa..... 

D dam bào yêu cu phông, chng djch Covid- 19, Chü tjch UBND tinh, 
Tnthng Ban Chi dao  yêu câu Giám dc các S, Thu tru&ng các ban, ngành, dioàn th& 
Chü tjch UBND các huyn, thành ph các ca quan, dan vj trên da bàn tinh và nhân 
dan vói tinh thn, trách nhiêm, quyt tam cao nht, t chüc thçrc hin khân truang, 
nghiêm the, có hiu qua các ni dung sau: 

1. Tiêp tiic thrc hin nghiêm các chi dao  v vic phông, chng djch Covid-
19 tai  các van bàn chi dao  cüa Trung uang, cüa tinh; dam bào ngun l%rc cho cOng 
tác phông, chng djch, vôi phuang châm "5K + vc xin" và "4 tii ch", kiên trI 
thirc hiên hiu qua "muc tiêu kép". Tuyt di không la là, chü quan, m.t cãnh 
giác; huy dng câ h thng chInh trj vã mçi ngir?i dan cüng chung sirc dng lông 
phông, chng djch. Thrc hin t& quan dim xã, phumg, thj trtn là "pháo dài", 
ngu?ii dan là "chin sr' trong phông, chng djch. 

2. Ngui dung du cp üy, chInh quyn, su, ban ngành, doàn the, dja 
phuang, trng Ca quan, dan vj phái trirc tip lãnh dao, chi dto và chju trách nhim 
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t chirc vic thirc hin các bin pháp phông, chng djch Covid-19, vâi tinh thn 
trách nhim, quyt 1it, sâu sat, ciii th. 

Huy dng s1r vào cuc quyt 1it, ctng b, nêu cao tinh than doàn kt, thng 
nbtt cüa ca h thng chInh tn, phát buy vai trô cüa các doàn th, t chüc ton giáo, 
cong dng doanh nghip và toàn th nbãn dan trong cong tác phông, chng djch. 
Dc bit phái phát buy cao d vai trô cüa h thng giám sat y cc sâ, 1irc 1ung 
cong an xã, tO Covid-19 cong dng, nht là qun chüng nhân dan trong vic phát 
hin và thông tin kjp th,i nhting ngu?ñ tü ncii khác trâ v dja bàn, ngu?ii nhp 
cành trái phép, nhftng bành vi không chp hành các quy djnh v cách ly, khai báo 
và các quy djnh khác trong phông, cbng djch. 

Xü l nghiêm t chüc, nguñ dirng du ti chüc, các cá nhân lien quan 
xãy ra tInh trtng lay lan djch bnh do la là, chü quan, không thirc hin nghiêm các 
chi dao  phông, cbng djch cña Trung hong, cüa tinh hoc thiu trách thim, thiu 
khn trwmg trong trin kbai các bin pháp phông, chng djch. Dng th?ii xir l 
nghiêm nht1ng tnithng hqp vi phm các quy djnh v phông, chng djch Covid-19, 
nht là không khai báo y t, khai báo không trung thirc, khOng thirc hin yêu cu 
5K dn dn lam lay lan djch bnh. 

3. Tang cu?mg kim tna, giám sat các cp vic th%rc hin nghiêm các bin pháp 
pbông, chng djch Covid-19 dang duqc tnin khai trên dja bàn d phát hin nhtng 
thiu sot, kjp thñ ch.n chinh, tháo gc nhttng kbó kh.n cüa dja phiiong, co sâ. 

4. Dty mtnh cong tác thông tin, tuyên truyn rng rài bang nhiu hInh thirc 
phü hçip, ngn, gç11, hiu qua trên các pbuong tin thông tin dai  chüng, thông qua 
h thng Mitt trn T quc, các doàn th, Ban Tuyên giáo các cp d ngu?ñ dan 
hiu cOng tác pbOng, chng djch là trách nhim, nghia vii và quyn lqi cüa mci 
ngix?i, tir giác bào v cho bàn than, cho gia dInh, gop phn bào v cong dng; phát 
buy tinh than tixong than, ti.rong ái, h trçi, giñp di ln nhau. TIch circ img diing 
cOng ngh thông tin trong cong tác phOng, chng djcb. 

Tang cumg tuyên truyn cho ngi.thi dan thirc hin nghiêm các quy djnh 5K 
(Khdu trang, Khzr khun, Khai báo y te', Khoáng cách, Khóng ty tp dóng ngwài), 
thông dip 5T (Tuân thz nghiêm 5K; Th?c phdm dñ tai nhà; Thy, thuc dé'n tn 
gia; Test COVID tá"t cá, Tiêm ching tgi xä/phzthng). Khuyn khIch ngiRii dan 
phát hiên sim các tniu chüng nghi ng? nhu s&, ho, dau hong, mt vj giác... phãi 
lien h co quan y t gn tht d dugc tu vn, diu tn và h tnçi kjp thii. 

5. To chüc quán tnit, tp hun dn tn thôn, xóm, ph d các dng chI BI 
thu, T tnthng t dan ph6, T Covid-19 cong dng ... nm chc v các bin phap 
phOng, chng djch Covid-19 dã và dang duqC chi dao th?c hin trên dja bàn tinh; 
c.p nht thu?ng xuyên nhüng chi dto mOi cüa ThU tiràng ChInh phU, cUa B Y 
t, cUa tinh v cong tác phOng, chng djch trong thii gian gn day. Kjp tb?ii kin 
toàn Ban Chi do phOng chng djch cac cp, trung tam Chi buy các cp, có dy 
dU quy ch boat dng, phân cong nbim vv nO rang cho trng thành viên, dc bit 
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là th%rc hin trirc du&ig day nóng tü cp xà, cp huyn, cp tinh 24/24h. Chun bj 
sn sang theo phung châm "4 ti ch" cho các phuing an khi có djch bnh xây 
ra trên dja bàn. Yêu cu mci ngithi, nht là di ngü can b, cp üy, chInh quyn 
phâi nm vüng các bin pháp phông, chng djch, tInh hInh djch bnh, tu tuâng 
cüa nguii dan trên dja bàn, thông dip 5T, thrc hin t& xây dirng mi xâ phii?mg 
là mt "pháo dài", mi ngithi dan là mt "chin sF'. T chüc trin khai thirc hin 
các bin pháp phông, chng djch dugc trin khai nhanh gçn, quyt 1it và nghiêm 
tüc, hiu qua ngay ti du. 

6. Tang cuàng xét nghim sang 1c các di tixçing có nguy ci lay lan djch 
trên dja bàn tinh, nht là tti các khu cong nghip, ciim cOng nghip, các chçi du 
m6i, trtthng hoc.... Chun bj dy dü các trang thit bj, nhân hrc, vt hrc trong mi 
tInh hung. 

Duy trI trin khai có hiu qua cong tác kim soát ti các ch& kim djch lien 
tinh, lien huyn ('dc bitt các chat giáp vái các tinh Thanh Hóa, Nam Djnh,) không 
d let ngi.thi tü yang djch v ma không khai báo y t. 

Tip ti1c tang cithng kim tra, quân l các chçi, siêu thj, cüa hang tin lçii, 
trung tam mua sam, các ca sâ kinh doanh, djch vi an, ung, khu, dim du ljch, di 
tIch ... v thirc hin các bin pháp phông, chng djch bnh Covid-19 trong qua 
trInh hoat dng. 

7. To chüc tiêm vc-xin bào dam tin d, an toàn, dung di tuqng, hiu qua 
theo K hotch 128/KH-UBND ngày 12/8/2021 cüa UBND tinh v tiêm chüng 
vc-xin phông COVID-19 trên dja bàn tinh Ninh BInh vâi quan dim tiêm nhanh 
nht, nhiu nht, rng nht, dam bào an toàn, hiu qua, cOng bang và cong khai 
cho các di tuçYng theo quy djnh. 

8. Tang ci.thng kim tra, h trçi, tháo g khó khän trong cong tác phông, 
chng djch Covid-19 trong các khu cOng nghip, ciim cong nghip, cac co sâ san 
xut, kinh doanh; các ngành, các cp dy mtnh cãi cách thñ tiic hành chInh, tp 
trung huó'ng dan, tháo g khó khän, dy mnh san xut, kinh doanh, trin khai cac 
dr an d.0 tu trên dia bàn tinh. 

9. ThEing nht ma cüa trà 1i mt s hoat dng, djch vi, phiic vi trên dja 
bàn tinh, UBND tinh sê có van ban chi dto cii th; nhftng hott dng ton giao, tIn 
nguOng duqc hott dng ni b nhung không qua 20 nguai. Thii gian bt dâu tr 
00h00 ngày 11/9/202 1. Các bin pháp phông, chng djch Covid-19 thirc hin 
nghiêm theo van bàn chi do, huóng dn hin hành; nhng trung hçip cá bit se 
duçc xem xét ci,i th. 

10. Yêu cu xr 1 nhanh, dirt dim rác thai y t, rác thai sinh hot ti các 
khu cach ly tp trung, khu virc diu frj bnh nhãn Covid-19 dam bào quy djnh 
phông, chng djch. 
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11. Giao Sâ Y t& UBND các huyn, thành ph tang cuông các trang thit 
bj bâo h y t, thuc mem, hóa cht sinh phm ... dam bâo cho cong tác phông, 
chng djch Covid- 19. 

12. Giao Sâ Tài chInh chñ trI, pMi hçip vâi Sâ Y t và các ca quan lien 
quan tham mu'u ciii th vic chuyn giao ca si 4t cht cüa phông khám da khoa 
khu vixc Cu Yen v Bênh viên Da khoa tinh. 

Giám dc Sâ Y t, Giám dc Cong an tinh, Chi huy trithng B Chi huy 
Quan sir tinh, Chi huy trithng B dôi Biên phông tinh; Thu truOng các s, ban, 
ngành, doan th cüa tinh, các Co quan, don vj trên da bàn tinh, Chü tjch TJBND 
các huyn, thành ph can cü chi'rc näng, nhim vi,i nghiêm tüc trin khai thirc hin 
các ni dung chi do trên và chu trách nhiêm tnrâc UBND tinh, Chu tjch UBND 
tinh v vic thçrc hin cong tác phông, chng dch COVID- 19 di vOi linh vlrc, 
dja phuong phii trách.I. 

Noi n/ian: 
- Nhti trên; 
- Ban Thuô'ng v Tnh i1y; 
- Lãnh tho UBND tinh; 
- Các Huyên iy, Thành ñy, Dàng üy trirc thuc TU; 
- Các thành viën BCD phOng chong djch ctta tinh; 
- UBND các huyn, thânh pho; 
- Cong TTDT tnh, các VP; 
- Liru: VT, VP6. 
Tr196 CVYT 

CHU TICH 

Phtm Quang Ngyc 
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