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V/v thirc hién Kêt kiãn clii dao cia
dông clil Phó Chü tjch UBND tinh

KInh glri:
- Các phông, ban, ngành, doTi vi thuc thânh ph
- Các co' quan, dan vj trên dja bàn thành phô;
- Uy ban nhân dan các phumg, xã.
Thirc hin Thông báo so 15/TB-VP ngày 17/3/202 1 cña Van phông UBND tinh
Thai BInh thông báo ldên chi dao cüa dng chI Trân Thj BIch Hang, Phó ChU tjch
Uy ban nhán dan tinh, Phó Tru'ó'ng ban Thu'ng tnrc Ban Chi do phông, chông djch
Covid-19 cüa tinh, UBND thành phô yêu cu các phông, ban, ngành, dan vj thuôc
thành phO, UBND các phuO'ng, xã thirc hiên môt s nhim vi sau:
1. Tip tic tang cu'ôg cong tác tuyén truyn d ngui dan nrn rO tInh hInh djch
bênh, cac biên phap phong, chOng dich, tranh tam ly 10 la, chu quan khi tinh no' long
rnt sO bin pháp phOng, chng djch trong diu kin bInh thuO'ng rni.
2 Cac co quan, cOng so', cac nha may, xi nghiêp, co so san xuât, kinh doh&'
dich vu, co' so giao due, co so kham, chüa bênh phai to chuc tu danh gia nguy co yn
djch Covid-19 và bô sung cáe dim chua dat; bào dam an toàn phông, chng dj
'
theo quy djnh; bô trI fbi rü'a tay, xà phông, dung dich sat khun; thuO'ng xuyen thirc
hin t6ng v sinh, khii' trllng.
3. Di vó'i các hoit d5ng tp trung dông nguèi; các di tIch, co s ton giáo, tin
ngu'O'ng; các cha, siêu thi, co sO' kinh doanh thuong mi, djch vii tiêp tçic thirc hin
nghiêm khuyn cáo 5K.
- TiOp t1ic ttm drng các hot dng tap trung dông ngu'è khi không cn thit,
tru'd'ng hp'p can thiêt tO chi,ii'c thI phãi dup'c cp có thm quyn cho phép Va yêu câu
thu'c hiên nghiêm cáo bin pháp phông, chng djch theo hu'O'ng dn cia ngành Y té.
- Các di tIch, co' sO' ton giáo, tin ngu'O'ng trén dja bàn thành ph duqc ma cira
nhung khOng du'Q'C tO chirc lê hi, sir kin van hoá, the thao tp trung dông ngui; ti
các di tIch, co 50' tOn giáo, tIn nguO'ng phài thirc hin nghiêrn các bin pháp phOng,
chông dich, nhu Lap tram kiêm soat ghi nhât ky (ho ten, dia chi, so then thoaz cua
du khOch...), to chii'c phân luOng (lOi vào, lOi ra môt chiêu, báo dam khoáng cách...),
nhãc nhO' du khách deo khâu trang, bô trI day dü dung djch sat khuân tay nhanh a
các noi thuân tiên cho du khách.
- Di vói các co si kinh doanh djch vu an, ung, giâi khát: Yêu cu chü các co
sO' kinh doanh, ngu'O'i ban hang b tn sp xp bào dam khoâng each tôi thiêu Olrn
giü'a nguai vó'i nguo'i, 02m giQ'a bàn vó'i bàn, ghi nhât k day dü thông tin ye h9 ten,
dja chi thu'ang trill, sO din thoai khách hang, chili eáe nhà hang, khách sn phâi Cong
b so luçrng khách tOi da ma nhà hang, khách san có the phiic vii ti cllng thOi diem,
bào darn không phi.ic v11 qua 1/3 s lu'çing khách ti da. Nghiêm cm vic sir dung

'"

via he, lông lê du'ô'ng dê kinh doanh.
- Nêu dGn vi, cá nhân vi phçirn quy djnh phông, chngdjch së bj xir 1 nghiêm Va
tim dInh clii hoat dng dôi vol co so không báo darn các diêu kin phông, chông djch.
4. Các phOng, ban, ngành, don vi, UBND các phLrô'ng, xà:
- Phái xác dlnh nhim vii phông, chông djch Covid-19 là nhim vij ixu tiên hang
d.u, trin khai thung xuyên, lien tic; tip tiic xây drng giâi pháp day rnnh phát
trin kinh t - xà hi bão dam phông, chng djch, thirc hin mi.lc tiêu kép theo chi
dio cüa tinh, cOa thành phô;
- Thu'ng xuyên kiêm tra vic thuc hin các bin pháp phông, chng djch theo
ngành, li'nh vçrc, dja bàn phi trách; phát hiên, x1r 1 nghiêm các tru&ng hçp vi
phm các quy djnh ye phông, chng dch dc bit là các truYng hçp không deo
khu trang ti ncii cong cong, không thirc hiên giàn each theo quy djnh tai các nba
hàng,bêpän,...;
- Khuyên cáo can b, cOng chrc, viên chiirc, ngu'1i lao dng cài dt Bluzone,
thrc hin nghiêm quy djnh 5K vá han chê di ra các tinh, thành phô dang CO O djch.
5. Trung tarn t, Phông Y t, Bnh vin Da khoa thành ph:
- Chii dng tham rnu'u Ban Chi dao thành ph các bin pháp phông, chng djch
báo darn diiing quy djnh vã phi hp'p tInh hInh thrc t. Khi có tInh huông phát sinh,
yêu cu sr phôi h9'p chat chë, nhip nhàng giü'a Trung tam tê, Bênh viên Da khoa
thánh phO dê tham mini Ban Clii do thành phô kjp thO'i giài quyêt;
- Giám sat chat chê cách ly y t ti CáC co s cách ly tp trung và các truôig
h9p tiêp tiic theo döi y t t?i nhà sau khi kt thiiic thai gian cách ly t.p trung;
- Duy tn trng thai sn sang, trin khai các bin pháp truy vt, khoanh vüng,
d.p djch khi xut hin ca bnh Va CáC tru'ng hop có lien quan trên dja bàn;
- Tang cu'à'ng kiêrn tra viêc thirc hin cOng tác phOng, chOng djch ti cac CO SO'
khám, chü'a bênh, dc bit là các phOng khám tu' nhân.
6. PhOng Kinh th, Phông Lao dng - Thu'o'ng binh và Xã hi, Trung tam phát
trin Cim Cong nghip, UBND các phu'Oiig, xã: Tang cuô'ng kiêm tra, don doe,
hu'ó'ng dan các co' sO' san xuât, kinh doanh thuc phrn vi quàn l, to chixc thirc hin
nghiêm các bin pháp phông, chng djch; yêu cu chü co s lao dng, doanh nghip
phái chju trách nhirn v darn báo các diu lKin an toàn phông, chng djch, phái có
k hoach, kjch bàn c'i th cho các tInh hung djch vâ trin khai tO'i nguYi lao dng.
7. Phông Van boa và Thông tin: Tang curng cong tác kiêm tra phông, ehông
djch tti các di tIch lich sU - van hóa, dàc biêt là các di tich ljch sir - van hóa cO dOng du
khách; phát hin, kp thO'i chn chinE, xir 1 nghiêm các don v không chap hành các
bin pháp phOng, chOng djch theo quy djnh.
8. PhOng Giáo due và Dào tao: Tang cuOiig kiêm tra, don doe, chn chinE vic
thirc hin bin pháp phOng, chng djch ti cac CO' So' giáo due, dam bão an toàn cho
h9c sinh, giáo viCn.
9. UBND các phu&ng, xã:

- Phôi hçip vói 1i.rc lugng cong an thi.thng xuyên rà soát, nãm bat thông tin biên
dng cüa nhân khâu trën dja bàn; tuyét di không d tInh trng ngui tir vüng có
djch vào dja bàn ma không duc kim soát;
- Giám sat chat chë vã chiu trách nhiêrn v viêc thLrc hiên cách ly y th tai nhà;
- Tang cu'ng cOng tác kiêm tra, xir 1 nghiêrn các th chirc, Ca nhân vi phm các
quy djnh ye phông, chông djch; dôi vó'i các co sâ san xuât, kinh doanh djch vi, các
co' sà giáo d1c, các di tIch, co sâ ton giáo, tin nguo'ng trên dja bàn quân 1)' nêu
không bão dam các diêu kin phông, chOng djch thI yêu câu dóng cfra, tam dü'ng
hoat dng.
Nhn Cong van, yêu cau các phông, ban, don vj, UBND các phu'mg, xã
nghiêm tüc tO chu' triên khai thii'c hin./.a
No'i ,ihân:
- Niur trén;
- UBND tirih;
- TT Thành u' - HDND TP;
- D/c Chi tich, các cl/c PCT UBND TP;
- Luu: \/T, Y'F.
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