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UY BAN NHAN DAN
THANI-I PHO THAI BNH

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM

S: 2O7/UBND-VHTT

TP. Thai BInh, ngày 25thang 9 nàin 2021

DçIc IIp - Tit do - Htii1i phñc

V/v tang cung tuyén truyn các bin pháp
phOng, chông djch Covid-1 9 lien quan dn
chirn ca bênh tai tinh Ha Nam

I(inhgiri:
- Phông Van hóa và Thông tin thãnh phô;
- EDâi Truyên thanh - Truyên hInh thành phô;
- Trung tarn Van hóa - The thao thânh phô;
- Uy ban nhân dan các phu'ng, xã.
Can cir Cong van s 812/TTT-TTBCXB ngày 22/9/2021 cüa S Thông tin
và Truyên thông Thai BInli. ye vic tang cuè'ng tuyên truyên các bin pháp phông,
chông djch Covid- 19 lien quan den chiirn ca bnh ti tinh Ha Narn; d nhân dan
biêt, dlông thun, tir giác thirc hin nghiêm các bin pháp phông, chông dch, Uy
ban nhân dan thành phô yêu câu:
1. Dài Truyn thanh - Truyn hInh thành ph và Uy ban nhân dan các
phu'ôiig, xã: Tang cung tan suât tuyên truyên trên h thông dâi truyên thanh các
ni dung Cong van so 4188/UBNID-KGVX ngày 22/9/202 1 ciia Uy ban nhân dan
tinh, dic bit là vic ttm drng chu'a triên khai thrc hin ni dung chi dto cüa Uy
ban nhãn dan tinh tai Miic 2, Thông báo so 62/TB-VP ngày 21/9/2021 cüa Van
phOng Uy ban nhân dan tinh (Co Cong van so 4188/UBND-KGVX, Thông báo so
62/TB-VP gii kern) và các bin pháp phông, chông djch Covid- 19 theo si.r chi djo
cfia Uy ban nhan dan, Ban chi dao phông, chOng djch Covid-19 cüa thânh phô.
2. Trung tarn Van hóa - The thao thành pho: Tang cung to chirc xe tuyên
truyên luu dng ye các bin pháp phông, chông dch Covid- 19.
3.. Phông Van hóa vâ Thông tin thânh ph: Theo dôi, don dc vic triên kkiai
thçrc hin, báo cáo Uy ban nhân dan thành phô.
NhIn Cong vin, yêu câu các do'n vj nghiern tüc thirc hin./—
No'! ,zI,fln:
- U TICH

- Nhr trên;
- So Thong tin va Truyen thong Thai Binh;
- Chñ tich; các Phó Chti tich UBND TP;
- Luu: VT, VHTT.77i
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UYBANNHANDAN
TLNH THAI B!NH

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p — Tty do — Hjnh phiic

Si: /4'f1/UBND-KGVX
V/v tang ci.r&ng các bin pháp
phàng, chng dch Covid-19 lien quan
dn chim ca bnh ti tinh Ha Nam

Thai BInh, ngày J'háng 9 nám 2021

Kinh gui:
- Giám dc cac s&, ngành: Y t, Cong an tinh, Ban qun
1 Khu kinh tê va các Khu cong nghip tinh, Thông tin
vàTruyênthong;
- Chü tjch Uy ban nhân dan huyn, thành phô.
Tnxâc tmnh hInh din bin phuc tap cüa djch bnh Covid-19 tai tinh Ha
Nam vâi nhiêu trtthng hgp duang tinh vâi SARS-CoV-2 trong cong dông, doanh
nghip trong Khu cong nghip, tnrông h90 chua rö nguOn lay; dé bào v an toàn
ci
cho nhãn dan, ngàn ngiia dich beth xâm nhâp vao dia ban trnh, tiêp tuc thuc hiên// i .
nghiem các bien pháp phông, chông djch; Uy ban nhân dan tinh chi dao nhu sau: q
1 Tam dung chua triên khai thuc hiên nôi dung chi dao cua Uy ban nhãn
dan tinh tai Muic 2 Thông báo so 62/TB-VP ngây 2 1/9/2021 cia Van phông Uy\-;.
ban nhân d tinh.
S0 Cong Thucing, S& VAn hóa, Th thao và Du 1ch, Uy ban nhân dan
huyn, thành ph theo ITnh vrc, dja bàn quãn l chU trI, phôi hçp vói S& Y t,
cac so', ngành và dan v có lien quan clii dao các cci so': Dim cung cp djch v
Internet cong cong, dim cung cap djch vui trO chui din to' cong cong, rp chMu
phim, djch vi xông hal, massage, cci so' Jam dçp; bâo tang, thu vin; khu, dim
du lich; các di tIch Ijch so' van hóa, cci so' ton giáo, tin ngu.r&ng... xây dçrng
phucing an cii th bâo dam các yêu cu phông, chng djch Covid-19; phê duyt
phucng an d cho' dng, sn sang hot dng tro' lai khi &rçYc Uy ban nhan dan tinh
cho phép.
2. Giao Uy ban nhân dan huyn, thânh ph& Chi do Uy ban nhan dan xâ,
phithng, thj trân kiêm soát cht chê ngträi den, ye to' tinh Ha Nam, dc bit là
ngi.ro'i ye to' vo'ng djch; thông báo, rà soát, 1p danh sách, quãn 1, theo döi sue
khOe, to chi.'rc lay mâu xét nghim và thc hin các bin pháp phOng, chông djch
theo hu&ng dan cüa ngành Y tê.
3. Giao Cong an tinh: Chñ tr, ph6i hqp vâi B Chi buy Quân sir tinh, So'
Y tê, Uy ban nhan dan huyn, thành ph và các dan vj có lien quan chi dao T
Cong tác lien ngành tiêp tVc kiêm soát, quãn l chat chë ngi.r&i và phixcmg tin
den, ye tinh theo quy djnh phOng, chông djch.

4. Giao S&Yt&
- Theo dôi sat din bin tInh hInh djch bnh, kjp th&i tham miru Uy ban
nhân dan tinh các bin pháp phông, chông djcb phü hçrp.
- Thông báo kh.n tim ngui có lien quan dn vt'ing djch cüa tinh Ha Nam;
huàng dn các dja phucing, dcin vj và chi do các dcm vj ytê to chirc lay mu xét
nghim sang l9c cho nguâi có nguy c, thirc hin các bin pháp phông, chông
djch theo quy djnh.
5. Giao Ban quãn l Khu kinh t và các Khu Cong nghip tinh: ChU trI,
chU dng lien h, dë ngh Ban quân 1' Khu cong nghip tinh Ha Nam phôi hqp
cung cap danh sách can b, cong nhân, nguôi lao ctng cüa tinh Thai Birth lam
vic tai cac Khu cOng nghip a vüng djch tinh Ha Nam; thông tin kjp thai cho
các dja phumig, dan vj kiêm soát, quân l dam bâo các yêu câu phông, chông
djch theo quy djnh.
6. Giao Sci Thông tin và Truyn thông: Chi dao các cci quan thông tin,
truyên thông khân tnrcmg thông tin, tuyen truyên dé nhãn dan biêt,. dông thu.n, tr
giác thrc hin.
Nh.n Cong van nay, yêu cu các don vj kh.n trtrcmg trin khai thrc hinJ.
Nii nhmn:
- Nhu' kinh gCri;
- T1v.r&ng tn,rc Tinh üy;
- Chi tjch, các PCT UBND tinh;
- Thành viên Ban Chi dao cüa tinh;
- Các s&, ban, ngành thuc tinh;
- Các c quan Trung irong dóng trn dja bàn tinh;
- UBND x, phumg, thj trân;
- Lãnh dao VP UBND tinh;
- Liru: VT, KGV_
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CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VlT NAM
Dc Ip - Tiy do - Hnh phüc
Thai BInh, ngày?/f tháng 9 nám 2021

THÔNG BAO
Kt 1un, chi do cüa ding chI Trn Thj BIch Hang, Phó Chü tich Uy ban nhãn dan tinh,
Phó Tru'ông ban Thir?xng tric Ban Chi do phông, chng djch Covid-19 cüa tinh

tii cuc h9p ngày 20/9/2021 v mt s bin pháp phông, chông dch
Covid-19 trn dja bàn tinh

Ngày 20/9/2021, ding chI Trn Thj BIch H&ng, Phó Chü tjch Uy ban nhân
dan tinh, Phó Tru&ig ban Thithng trirc Ban Chi dao phông, chông dch Covid-19
cüa tinh chü trI cuc h9p ye mt so bin pháp phông, chông dch Covid-19.Tham
dir cuc hyp co dông chI Giám dôc Sâ Y tê; dai din lãnh d?o các sâ, ngành: Uy ban
Mt trn To quôc Viet Nam tinh, Cong an tinh, B Chi huy Quân sir tinh, B Chi
huy B di Biên phông tinh, Tài chInh, Ké ho?ch và Dâu tir, Giao thông vn tài,
Giáo diic và Dào t.o, Lao dng - Thirccng binh và Xã hi, Cong Thuimg, Van hóa,
The thao và Du ljch, Thông tin và Truyên thông, Ban Quãn 1 Khu kinh tê và các
Khu cong nghip tinh, Ciic Quàn 1' th trtrmg tinh, Lien doàn Lao dng tinh, Bão
hiêm Xà hôi tinh, Doàn Thanh niên Cong san Ho ChI Minh tinh; di din lãnh dao
Uy ban nhân dan huyn, thành phô; Giám doe Trung tam Kiêm soát bnh tt tinE
Giám doe Bnh vin Da khoa tinh. Sau khi nghe Sâ Y tê báo cáo và ' kiên phá
biêu, thông nEat cüa các di biu dir hçp; dông chI Trân Thj BIch Hang, Phó Ch
tch Uy ban nhãn dan tinh, Phó Tnthng ban Thuàng trirc Ban Chi dio phèng, chôn
djch Covid-1 9 cüa tinh kêt Iu.n nhu sau:
Thirc hin các bin pháp phông, chng djch Covid-19 theo chi do cüa Tinh
üy, Uy ban nhân dan tinh, Ban Chi do phông, chông dch Covid-19 cüa tinh, den
thai diem hin nay, djch bnh trên dja bàn tin.h ca bàn thrcc kiêm soát tot. Can cir
din biên tInh hInh dch bnh Covid-19, d bào dam giü' vtng da bàn an toàn vâi
dich Covid-19, dông thai thc hin miic tiêu phát triên kinh tê - xà h5i; Uy ban ithãn
dan tinE chi do nhtr sau:
1. Các cp, các ngành, các dja phuong, don vj tip tc quán trit thrc hin
nghiêm các bin pháp phông, chông djch Covid- 19 theo chi dio cüa TinE Uy, Uy
ban nhân dan tinh, Ban Chi do phông, chông dch Covid-19 cüa tinh.
2. Tr 12 gR ngày 22/9/202 1 cho phép hoat dng tr& 1i mt s djch vi, gm:
Diem cung cap djch vi Internet cong cng, diem cung cap djch vçi trô thai din tcr
cong cong, rap chiêu phim, dch v xông hai, massage, co s& lam dçp; bão tang, thu
viên; khu, diem du ljch; các di tIch ljch sü van hóa, co s& ton giáo, tin nguông
(không to ch&c lé hç5i) và phâi dam bào các yêu câu phèng, chông djch Covid-19
theo quy dnh, C1I the:
- Clii phiic vçi khách ni tinh; thai gian m& cfra tr 06 gRi dn 21 gRi hang ngày;
- Thirc hin nghiêm Thông dip 5K cüa B Y tê; 1p danh sách, ghi nht k
khách hang, thuà'ng xuyên v sinE khtr khuãn và thc hin các bin pháp phông,
chông djch Covid-19 theo hir&ng dn cüa ngành Y tê;
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- Ei vâi các co sà kinh doanh djch vi: Chü cci sv phãi cong khai s hrqng
khách tôi da ma cci s Co the phic vii ti cing mt thi diem và dam bâo không
phic vii qua 1/2 so khách tôi cta; khuyên khich các ccx s& si:r diing vách ngän hoc
t.m chn giQt ban, th.ng clx&ng thông khI, hn ché sà diing diêu hôa;
- Di vói khu, dim du ljch; các di tIch ljch sü van hOa, ccx s& ton giáo, tin
ngiröng: Không dOn khách qua 1/2 so ngu&i tôi da trong cüng mt thai diem; to
chirc phàn 1ung ra, vào theo nguyen tãc mt chiêu.
Giao Chü tjch Uy ban than dan huyn, thãnh ph ch tn, phi hcp vOi S& Y t&
Sâ Cong Thircmg, Sr Vn hóa, The thao và Du flch, các s0, ngành, don vj có lien quan,
clii do xay drng phiicing an, phé duyt và to chi'rc giám sat qua trinh thirc hin trên dja
bàn; xr 1' nghiêm các tring hçip vi phm quy djnh phông, chông dch.
Giao Sx Van hóa, Th thao vâ Du lch chü trI, phi hçxp vài Sx Cong Thutxng,
S& Y tê huOng din ci the cho tmg 11th virc, hoat dng; tang cu?mg cong tác kiêm
tra, giám sat thirc hin các quy djnh phông, chong djch; th 1' vi phm thea thâm
quyên hoc kiën nghj ccx quan có thâm quyên xü l theo quy djrth.
3. Can b, cong chic, vien chirc, nguôi lao dng thuc ccx quan nhà nuOc, t
chi'rc xâ hi, to chüc xã hi nghê nghip, hrc lucrng vu trang guoiig mu thc hin
nghiêm các quy djnh phông, chông djch Covid-19 cüa Trung uclng, cüa tinh khi sr
diing các djch vii.
4. Cáo sâ, ngãnh, Uy ban nhân dan huyn, thânh pM và các danv có lien
quan tiCp tiic quán tria, duy trI, nâng cao han nCia chat hicing cüa cáo To Cong tác
lien ngành; vai trO cCia Tru&ng thôn, To truOng To dan phô, To Tr quàn dê quãn 1,
giám sat chat chë nguô'i và phrnmg tin ra, vâo tinh, di biên dng dan Cu trén dja bàn.
5. S0 Y t thu&ng xuyên c.p nht thông tin tInh hInh dch bnh, kjp thai t.
muu Uy ban nhân dan tirth cáo bin pháp phông, chông djch phü hçxp.
Trên dAy là kin kt lu.n cfia dng chi Trn Thj BIch Hang, Phó Chijch
Uy ban nhân dan tinh, Phó Tru&ng ban Thu&ng trirc Ban Chi dao phOng, chOngL1I4
Covid- 19 cüa tinh Van phông Uy ban nhAn dan tinh thông báo dê các s ng.aif
don vi, dja phtrcing biêt và tO churc thuc hin./.14
Noi n/:mn:
- Th.r&ngtrc Tinh iy;
- Chü tc1i, các PCT UBND tinh;
- Thành viên Ban Chi ct?o cOa tinh;
- Các s&, ban, ngành thuc tinh;
- Các ca quail Trung trong dóng trên dja bàn tinli;
- UBND huyn, thành pho;
- UBND xä, phurng, thj trn;
- Lãnh dao VP UBND tfnh;
- LLru: VT, KGVX.
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