
UY BAN NHAN DAN 
TINH NINH BINH 

CONG HOA xA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p  - Tir do - Htnh phüc 

Ninh BInh, ngày  '16  tháng 7 nàm 2021 So: LfO5/UBNDVP6 
V/v trin khai thuc hiên môt s 
bin pháp phông, chông djch 

Covid-19 trên dia bàn tinh 

Kinh gi:ri: 
- Các Sâ, ban, ngành, doàn th, ca quan, don vj 

trên dia bàn tinh; 
- UBNID các huyn, thành ph. 

Hin nay tInh hInh djch bnh Covid- 19 dang din bin phirc tp hon trên 
cà nuOc, dãc bit là ti thành pM H Chi Minh và các tinh phIa Nam, d chñ dng 
ngãn chn, hn ch ti da xâm nhtp djch bnh Covid- 19 vào dja bàn tinh; thirc 
hin t& "m1ic tiêu kép" vüa dam bâo an toàn, nâng cao sirc khôe nhân dan, vira 
dam bão phát trin kinh t - xà hi, UBND tinh chi dto: 

1. Thirc hin nghiêm các ni dung sau k t1r 00 giô' 00 phüt ngày 18/7/202 1 
dn khi có thông báo mâi. 

a) Tam  dung mt s hoat dng, loai hInh kinh doanh, djch vii sau: 

- Các khu, dim du ljch, các di tich; 

- Các hott dng th dc, th thao tp trung trên 20 ngithi. 

- Spa, thâm m, phông trà có giao lu'u van ngh, bi-a, rp chiu phim, b bo'i. 

- Tip tiic tam  dung hot dng cüa các co s kinh doanh, djch viii: 
Karaoke, vu tru?Yng, quán Bar, xông ho'i, các loai hInh massage, game online, 
trô choi diên tü. 

b) Nhà hang, hang quán an Mng, giài khát, quán bia chi duçc phép hoat 
dng trong nhà (không duçc ban hang phiic vii an, Mng tai  via h, khu virc cong 
cong; khuyn khIch bàn hang mang v). 

2. San golf thirc hin nghiêm chi dao  cüa UBND tinh tai  van bàn sO 
31 7/UBND-VP6 ngày 10/6/2021 ye vic cho phép hoat  dng tr 'ai  các san Golf. 

3. Yêu cu các co s djch vii, phiic vu, kinh doanh boat dng phài thirc hin 
nghiêm thông dip 5K và các bin pháp v phông, cMng djch Covid- 19 theo quy 
dnh. Ngu?i dung du, ngu&i duçic giao quail l cáo don vj, Co s kinh doanh, 

djch vii phài chju trách nhim trithc pháp lut v vic tuân thu các quy djnh v 
phông, cMng djch Covid-19. 
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4. Tip tic hn ch t chrc các hoit dng tp trung dông ngu?i không cn 
thit; thirc hin nghiêm vic deo khu trang khi ra ngoài nhà, gitt khoáng cách 
giüa nguñ vâi ngrni tti các dja dim cong cong... 

- Các sir kin phiic vii mvc  dIch chInh tr, kinh t, xã hi thirc sir cn thi& 
do cp üy, chInh quyn da phuang quyt djnh và phãi bào dam dy dü các bin 
pháp phông, chng djch theo quy djnh. 

- Di vri các hot dng khác thirc hin theo quy djnh ti các van bàn 
hiên hành. 

5. Giao các Si, ban, ngành, UBND các huyn, thành pM trên c s chirc 
nàng nhim vi chi dao  các lirc luçmg chüc näng tang cuing kim tra, dOn dc, 
nhc nh vic thrc hin các bin pháp phông, cMng djch Covid- 19 theo ngành, 
linh vuc, dja bàn; 

Giao Cong an tinh, UBND các huyn, thành phé huy dng 1irc tuân tra, 
trin khai nhim vi kim tra và xir 1 nghiêm các trung hçip vi phm theo quy 
djnh. Dng thñ, tang cuô'ng th pht vi phim hânh chInh trong thrc hin các bin 
pháp phông, cMng dch dtc bit là không deo khu trang noi cong cong và các 
trung hçip vi phm các quy dnh trong cOng tác phOng, cMng djch Covid- 19. 

6. Giao S Y t chü trI, phM hçip vó'i S Van hóa và Th thao, S Du ljch, 
Cong an tinh, UBND các huyn, thành pM và các dan vj lien quan hithng dan, 
theo dôi, kim tra, giám sat, cp nht tInh hInh dich bênh và trin khai thuc hiên 
các bin pháp phông, cMng djch Covid- 19 trên dja bàn tinh, báo cáo kt qua thirc 
hin v Uy ban nhân dan tinh theo quy djnh.I. 

Noi n/thn: 
- Nhu' trên; 
- Ban ThirOng v'j Tinh oy; 
- Länh dao UBND tinh; 
- Thành viên BCD PC djch Covid-19 tinh; 
- Các Huyn üy, Thành üy, Dãng Oy trirc thuc TU; 
- Các VP, Cong TTDT tinh; 
- Lu'u: VT, VP 6. 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 
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