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V/v thirc hin mt s bin pháp cp
bach trong phong, chông djch
Covid-19 trên dja bàn thành phô
Ninh BInh
KInh gl'ri:
- Thu truô'ng các phông, ban, dan v thuc thành ph;
- Chu tjch Uy ban nhân dan các xã, phu&ng.
Thirc hin Cong van s 61 0/UBND-VP6 ngày 21/9/2021 cüa UBND tinh
Ninh BInh v vic triên khai thirc hin mt s bin pháp c.p bach trong phông,
chng djch Covid-19 trên dja bàn tinh, UBND thành ph yêu cu:
1. Các phông, ban, do'n vj, UBND các xã, phtr?ing, các cong ty, doanh
nghip, nhà may, xi nghip, Ca si san xut kinh doanh trên dja bàn thành ph
trin khai thirc hin nghiêm tic chi dto cUa UBNID tinh v thirc hin mt s bin
pháp cp bach trong phông, chng djch Covi- 19 tai Cong van s 61 0/UBND-VP6
ngày 21/9/202 1.
2. Các cht kiêm soát djch cüa thành phô
Trin khai thirc hin kim soát chat chê các truOng hçip v tü Ha Nam va
các trung hcp v tiir các yang djch khác, dam bào theo dung các quy dnh phông,
chng dich hin hành.
3. Phông Van hóa và Thông tin, Trung tam Van hóa- Th thao và
Truyn thanh thành phô
T chrc thông tin, tuyên truyn các ni dung Cong van s 610/UBNDVP6 ngày 21/9/2021 cüa UBND tinh và các ni dung ti van bàn nay trên Trang
Thông tin din tir thành phá, Dài Truyên thanh thành ph& Dài Truyn thanh
phmmg, xä và các phuang tin thông tin dai chüng khác.
4. Phông Y t, Trung tam Y té thành phô
- Thrc hin vic phân 1oi, tip nhn, cách ly các d& tuçYng v tr Ha Nam
và v tü các vüng djch khác theo dung quy djnh.
- Trung tam Y t thành ph
+ Thirc hin xác nhn tInh trtng ngui bnh di vOi nhtmg ngm1i di khám,
chUa bnh tü tinh Ha Nam tr v Ninh BInh d áp ding bin pháp cách ly theo
dung chi do cüa UBND tinh.

+ Tip nhn, tham mu'u báo cáo UBNID, Ban Chi dao thành ph d xin
kin UBND, Ban Chi do tinh dii vâi các trnè'ng hçip dc bit khác.
+ tang cuèng thirc hin xét nghim sang 19c, t.m soát di vth cong nhân,
nguôi lao &ng trong các doanh nghip, Ca s& san xut kinh doanh và các dôi
tuqng có nguy Ca trên dja bàn thành ph&
5. Cong an Thành ph
- Chi dio các 1irc luçing kim soát chtt chê tai các ch& kim soát cüa thành
ph& dc bit là ch& Cu Non Nurc và ch& khu virc cu Vôm, phu&ng Ninh
Phong.
- Tiêp tçic phi hçp vói UBND các xã, phu'ng kim tra, giám sat vic chp
hành các quy djnh phông, cMng djch cüa t chirc, Ca nhân, các Ca s san xut
kinh doanh trên dja bàn; xi l nghiêm các trithng hçip vi phm theo quy djnh.
6. Phông Kinh tê, phông Lao dng thtro'ng binh và Xã hi
Phi hqp vâi UBND các xã, phuông, các dan vj chirc näng cüa Tinh chi
dao, huó'ng dan, giám sat các cong ty, doanh nghip, nhà may, xi nghip, ca s&
san xut kinh doanh trên dja bàn thành ph thirc hin nghiêm tüc chi dao cUa
UBND tinh ye các bin pháp phông, chng djch. Phi hçip xü l nghiêm nhftng
ca sâ san xut, kinh doanh vi phm các quy djnh hin hành.
7. Uy ban nhân dan các xã, phu'ông
- To chirc thông tin, tuyên truyên các ni dung Cong van so 61 O/UBNDVP6 ngày 21/9/202 1 cüa UBND tinh và các ni dung tti van bàn nay dn các khu
dan cu, tâi trng ngithi dan trên da bàn, dc bit là quy djnh v áp diing các bin
pháp quãn 1, giám sat, cách ly di vi các dM tucing di v tir tinh Ha Nam.
- Chü trI, phoi hcp vâi PhOng Kinh t, Phèng Lao dng - Thuang binh và
Xã hi thânh ph t chi.'rc tuyên truyn, huóng dn, kim tra, giám vic thirc hin
các bin pháp phông, chng djch di vi các cOng ty, doanh nghip, nba may, xi
nghip, ca sâ san xut kinh doanh trên dja bàn; x1r l hotc tham muu cho cp có
thrn quyn xr 1 nghiêm nhtng don v, ca so vi phum
- T chiirc kim soát, giám sat chat chê, phát hin kjp thOi và thirc hin các
bin pháp quãn 1, cách ly theo diing quy djnh di vOi nhQng ngui v t1r viing djch.
Yêu cu Thu truOng các phông, ban, don vj, Chü tch UBND các xâ,
phuOng nghiêm tüc chi dto, trin khai thixc hin các ni dung trên, chju trách
nbim truOc UBND, Chü tjch UBND thành pM v vic thiic hin cong tác phông,
ch6ng djch di vOi 1mb vc, dja phuong phi trách.

Giao phông Y t chü trI theo döi, don dc, kim tra, tng hqp tInh hInh, báo
cáo kjp thñ UBND, Ban Chi dto phông, chng dch thành ph theo quy dnh./.
(Gt'ti kern theo Cong van sd 610/UBND-VP6 ngày 21/9/2021 cia UBND
tinh Ninh Bin/i)
Noi nhân:
- Nhu trên;
- Thithng tr?c Thành üy;
- Thrning tr1rc HDND thânh phô;
- Länh do UBND thành pho;
- Thành viên BCD thành pho;
- Lixu: VT, YT.
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