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Ninh Blnh, ngày 0i4 tháng 7 nám 2021

KET LUN
cüa dông chI Chü tjch UBND tmnh, Truong Ban Chi dio t.i Hi nghj
Ban Chi do phông, chông djch COVID-19 tinh Ninh Blnh
Ngày 19 tháng 7 näm 2021, dng chI Pham Quang Ng9c, Phó BI thu Tinh
üy, Chü tjch UBND tinh, Tru&ng Ban Chi dto phông, chng djch Covid-19 tinh
Ninh BInh (gçi tt là Ban Chi dto) chü tn Hi ngh Ban Chi do; cüng dir Hi
nghj có dng chI Tong Quang Thin, Uy viên Ban Thuô'ng vu Tinh üy, Phó Chñ
tjch Thumg trirc UBND tinh, Phó Tnirang Ban Thuông trxc Ban Chi dto và các
dng chI thành viên Ban Chi dao là lành dao rnt s Sô, ngành, Chñ tch UBND
các huyn, thành ph và lãnh dio mt s dan v chuyên mon thuc S Y tê.
Sau khi nghe báo cáo tInh hInh djch bnh Covid-19 trên dja bàn tinh, dir
thâo k hoch phông, cMng djch bnh Covid- 19 trong thñ gian tip theo, kin
phát biu cña các dai biu, dng chI Chü tch UBND tinh, Trithng Ban Chi dio
kt luân nhu sau:
Trong thô'i gian qua, cong tác phông, chng djch Covid-19 trên dja bàn
tinh dã duqc trin khai chü dng, khn truang, quyt lit, hiu qua, tInh hInh
djch bnh Covid-19 trên dja bàn tinh dang ducic kim soát chat chë. Tuy nhiên,
nguy ca lay lan, büng phát dch bnh trên da bàn tinh là rt cao do nhiu dja
phuong phIa Nam và xung quanh tinh du dà có các ca nhim.
D dam bào yêu cu phông, chng dich, UBND tinh, Ban Chi dio yêu din
Thu trtthng các S&, ban, ngành, doàn th, UBND các huyn, thành ph, các ca
quan, dan vj trên dia bàn tinh và nhân dan vri tinh thn, trách thim, quyêt tarn cao
nht, t chTrc thirc hin khn truang, nghiêm tiic, có hiu qua các ni dung sau:
1. Chi dio chung
1.1. Tip tiic thirc hin nghiêrn các chi dao v vic phông, chng djch
Covid- 19 tti các van bàn chi dao cüa Trung uang, cüa tinh, vôi quan dim süc
khóe và tinh rning cüa nhân dan là trên ht, truâc ht tp trung dam bào ngun
1irc cho cOng tác phông, chng djch vIi phuang chârn "5K + vc xin" và "4 tai
ch&', kiên trI thirc hin hiu qua "miic tiêu kép". KhOng duçc lo là, chü quan,
mat cành giác; huy dng cà h thông chInh tij vá 1m?i ngithi dan cñng chung sirc,
dng lông phông, chng djch.
1.2. D cao k 1ut, k cuang, trách nhim cüa nguèfi dimg du cap üy,
chInh quyn, sà, ban ngành, doán th& da phuang, trng ca quan, dan vj, t chüc
trong vic th?c hin các bin pháp phông, chng djch Covid-19, phái trách
nhim, quy& 1it, sâu sat, ci th hon. Xr l nghiêrn t chirc, nguñ dirng du t
chuc, các cá nhân lien quan d xáy ra tInh tnng lay lan djch beth do lo là,
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chü quan, không th?c hin nghiêm các chi diao phông, chng djch cüa Trung
trnng, cüa tinh hotc thiu trách nhim, thiu khn truang trong trin khai các
bin pháp phông, cMng djch.
Xu 1 nghiêm nhU'ng truô'ng hop vi pham các quy dijnh v phông, chông
dich Covid-19, nht là không khai báo y t, khai báo không trung thrc, không
thirc hin yêu cu 5K dn dn lam lay lan dch bnh.
Chü ding phi hop chat chê, kjp thii, hiu qua gifa các So', ban, ngành,
dioàn th và các dja phumg trong phông, chng dich nht là nhU'ng vn d dt
xut, phát sinh; tang cuO'ng 1rng ditng cong ngh thông tin trong chI dao, diêu
hành, khai báo din to', kim soát djch bênh.
1.3. Dty manh cOng tác thông tin, tuyên truyn rng rãi btng nhiu hInh
thi'rc pho' hop, hiu qua trên các phucing tin thông tin diai chüng, thông qua h
thng Mat trn T quc, các t chüc chInh trj - xã hôi, Ban Tuyên giáo các cap
d ngiio'i dan hiu rO, cho' dng, bInh tinh, tir giác cüng phông, chng djch; phát
buy vai trO cña nguo'i dan, luc luçmg cong an, t Covid cong dng, h thông
giárn sat y t d kjp tho'i phát hin nho'ng tnr&ng hop nghi ngo', có dtu hiu mac
bnh, nguo'i tro' v dja phuang to' các vüng djch hoc nhp cành trái phép.
1.4. Yêu cAu các So', ban, ngành, doàn th, co quan, don vj, UBND các
huyn, thành ph xây drng, diu chinE k hoach phOng, chng djch Covid-19
cüa don vj mInh pho' hop vo'i tInh hInh djch hin nay gi'ri So' Y t và UBND tinh.
Tho'i gian xong trrn9c 24/7/2021.
2. Ye tiêm chüng
Giao So' Y t tham muu diu chinh pho' hop k hoach thng th v tiêm
phông vc xin phông Covid- 19 trén dja bàn toàn tinh; xây dirng K hoach c11 th
tüng dot, xin kin UBND tinh v d6i tung duqc tiêm cüa to'ng dçrt trên co so'
16 di tuçlng duoc Trung ucing quy djnh. Báo cáo UBND tinh kê hoach tiêm
chñng vc xin phông Covid-19 dçit 3 trixo'c ngày 25/7/2021 và Kê hoach toàn
tinh truo'c ngày 30/7/2021.
3. V thô'i gian cách ly, dôi ttrçrng cách ly
D dam bào an toàn phOng cMng dich, thng nht nâng cp d phOng
chng djch o' mo'c cao hon so vâi cp d djch hin tai.
- Di vo'i các tru?mg hop each ly tp trung (F 1) và cách ly tai nhà: tho'i
gian thirc hin 14 ngày.
- Di vo'i vic diu tr bnh nhân tái throng tInh, beth nhân FO: diu trj tai
co so' y t nhu dang áp diing tai tinh hin nay.
- Tiêu chun ra vin thirc hin theo van bàn st 367/UBND -VP6 ngày
02/7/202 1 cüa UBNID tinh;
- Nhüng nguo'i v Ninh BInh to' 19 tinh phia Nam dang bj phong tOa và
các tinh bj phong tOa khác theo Chi thj 16 cüa Tho' tuóng: thirc hin cách ly ttp
trung 14 ngày.
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Riêng 02 tinh Bac Lieu, Ca Mau:
+ Nguô'i v tiTi khu vrc bj phong tóa: each ly tp trung 14 ngày;
+ Ngithi v tü khu virc không bj phong tôa: cách ly tii nhà 14 ngày.
- Nhng ngu?i v Ninh BInh tü các tinh Bc Giang, Bãc Ninh,
Hung Yen, Ha Nam, Vinh Phüc, Phii Yen, Khánh Hôa, Dà Näng và nhüng tinh
có djch khác:
+ Nu v lit nhüng nth bj phong tóa thirc hin each ly tip trung 14 ngày;
+ Nu v lit nhu'ng no'i không bj phong tóa thirc hin cách ly 14 ngày tai nhà.
- Nhüng ngu?ti ye Ninh BInh tü Thành pM Ha Ni:
+ Nu v ti'r ncii bj phong tôa: cách ly tp trung 14 ngày;
+ Nu v ti'r nhüng noi cOn 1ti: each ly 14 ngày tti nhà.
- Di vi nhU'ng nguiti di cong tác lit Ha Ni ye Ninh BInh, nhung ngui di
cOng tác ra ngoài tinh trâ v Ninh BInh phâi du?c kim tra bang xét nghim nhanh
kháng nguyen tai thai dim dn Ninh BInh hotc có giy xét nghim Real-time RTPCR am tInh vói SARS-CoV-2 trong 72 gi hoc có giây chrng nhn dA tiêm väc
xin phông Covid-19 it nMt 1 müi lit It nMt 03 tun trrnc dO. Riêng nhüng nguti
dan tilt Ha Ni không i vñng phong tOa, v Ninh BInh có cong vic cá nhân, có thu
cu quay trâ lai Ha Ni ngay thI chi duqc vào Ninh BInh khi có kt qua xét nghim
nhanh kháng nguyen tai cM am tInh hoic có giy xét nghim Real-time RT-PCR
am tInh vth SARS-CoV-2 trong vông 72 gi hoc có giy chmg nhn dA tiêm vc
xin phông Covid- 19 It nMt 1 müi tilt it nht 03 tun truc do.
4. Môt so van dê khác
- Khuyn cáo can b, cong chüc, viên chilrc và ngui dan han ch ti da ra
tinh ngoài, trilr truiltng hçip di cong tác. Riêng nhân viên y t không duc phép ra
ngoài tinh, nu có cong vic cn thit thI phâi xin phép thu trithng cc quan, don
vj quán l trirc tip; thu tnthng co quan, don vj chju trách thim v quyt djnh
cña mInh.
- Các san Golf: duçic don nhung nguilti dang sinh sng trên dja bàn tinh.
Di vâi nguilti ngoài tinh: chi duçc don nhilrng nguili có kt qua xét nghim
nhath kháng nguyen tai cM am tInh hoc có giy xét nghim Real-time RTPCR am tInh v6i SARS-CoV-2 trong vOng 72 giO hotc có giây chiltng nhn dâ
tiem vc xin phông Covid-19 dü 2 miii và không duçic dOn khách tilt dja phucmg
cO ca thim SARS-CoV-2. Thili gian thirc hin tilt 00h00 ngày 22/7/2021.
- Tam dilmg them các hoat dng phông ttp gym, phOng tp th hInh,
phOng ttp yoga, phOng tp nhãy - thm m tilt 00h00 ngày 22/7/202 1 cho dn
khi có thông báo mói.
- Tam dilrng djch vii phiic yu an, ung, giãi khát tai chô cho khách tren các
phuong tin ngoi tith khi di chuyn qua dja bàn tinh, chi duçic ban hang mang
di. Thili gian thrc hin tilt 00h00 ngày 22/7/2021 cho den khi Co thông báo mâi.
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- Dirng toàn b5 hoit dng châ khách, xe hçip dng tü Ninh BInh di các
tinh có ca nhim và nguçc 1ti.
- Không cho xe khách dung dài d&ng don, trã khách d9c dung tii
Ninh BInh. DM vói lái xe dn giao hang hóa, vn chuyn tti Ninh BInh phâi
xét nghim nhanh kháng nguyen.
- Các nhà may, xi nghip, co s san xut - kinh doanh trên dja bàn tinh thirc
hin nghiêm vic xét nghim sang l9c djnh kST 10 ngày/1n, tr chi trã kinh phi.
5. so. Y t
- Tiêp thu kiM phü hçp cüa các dng chI thành viên Ban Chi do Covid19 cüa tinh hoàn thin dir tháo k hoach phông, chng djch Covid- 19 cüa tinh
trên tInh hInh thirc t, báo cáo dir tháo K hoich v UBNID tinh trrnic ngày
24/7/2021.
- Xây dung các phuong an, kjch bàn chi tit üng phó vi các cp d djch,
phü hçrp vi tInh hInh hin tti. Triên khai thirc hin ngay các diM kin ye co s
4t chit, ngun 1rc dáp 1r11g dü diM kin cho cong tác phông, chng djch Covid19 cp d 2, hoàn thành xong truôc ngày 30/7/2021.
- D xut kinh phi, rà soát, t chüc mua sm theo quy djnh, chun bj dy
dO nhân 1?c, vt tu, trang thi& bj bão h, hóa cht, sinh phAm, thuc men cho
xét nghim, diM trj phO hçrp vi tInh hInh thirc t cOa dja phrnmg, dáp img cOng
tác phông, cMng djch Covid- 19 trong giai dotn mâi vâi các tInh hung, dtp d
dich xày ra. Giám dc Si Y t chiu trách nhiêm toàn bô v viêc mua sm thit
bj, bâo h, boa cht, 4t tu phông, chng djch, kiên quy& không d xày ra tiêu
crc trong cong vic nay.
- Yêu cu các co si y t th1rc hin nghiêm các quy djnh v phOng, chng
djch. Chi dto Bnh vin San - Nhi hoàn thin h so d nghj B Y t thm dnh
cOng nhn phông xét nghim duqc phép khtng djnh xét nghim SARS-CoV-2
trixc ngày 30/7/2021. Chi dio Trung tam kim soát bnh tt tinh khn truong
hoàn thành phOng xét nghim và hoàn thin h so d nghj B Y t thm djnh
cOng nhn phOng xét nghim duçrc phép khng djnh xét nghim SARS-CoV-2
trwic ngày 15/8/2021.
- TriM khai các buc co bàn theo chi dao cOa lãnh dao UBNID tinh dê cO
th chuyM co si Beth vin San - Nhi cü thành bnh vin dã chiM khi cAn thit.
- Nghiên ciru, tham mua d UBNID tinh giao chi tiêu s luçmg nguri cách
ly tp trung theo tmg cAp d djch cho ttrng huyn, thành ph xong truOc ngày
24/7/2021.
6. Cong an tinh
- ChO trI, phi hçp vi Sâ Y t, UBNID các huyn, thành ph thuO'ng
xuyen thirc hin vic rà soát, cip nht thông tin tAt cà các tnthng hp ngui
nuác ngoài, nguri Vit Nam ô nuôc ngoài dA nhQtp cánh Vit Nam v Ninh
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BInh. Tang cithng chi do cong an c sà nm chtc tInh hmnh di bin dan cu, phát
hin kjp th?ii nhüng ngithi v tü vüng djch.
- Xu 1 nghiêm cac tru?mg hçip vi phrn các quy djnh trong phông, chng
djch Covid-19 nhii: không deo kEu trang, không khai báo, khai báo không
trung thirc, không chip hành cách ly theo dung quy dnh, th?c hin các djch
viii khi không ducc phép.
7. S& Lao dng - Thiro'ng binh và Xã hi và Ban Quãn 1 các khu
cong nghip tinh
- Thm dnh và chju trách nhim v vic d xut cho lao dng nuâc
ngoài nhtp cãnh, dam bão dàng quy dnh v dM tixgng duqc nhp cãnh. Phi
hap vói Cong an tinh, UBND các huyn, thành ph quãn 1 lao dng là ngui
nithc ngoài ti tinh chtt chê, dung quy djnh.
- Báo cáo UBND tinh và chü trI, phôi hçp vói các S, ngành, UBND các
huyn, thành ph don ngui Tao dng có h khu thithng tili tti Ninh Binh tir các
dja phrnmg có djch dü diu kin tri v tinh dam báo an toàn, dung quy djnh.
- Giao Si Lao dng - Thuang binh và Xã hi chü trI, pMi hçp vâi S& Tài
chinh, Báo him xâ hi tInh, Si Y t, UBNT) các huyn, thành ph và các Co
quan, dan vj lien quan nghiên ciru k, tham mixu cho UBND tinh chi do trin
khai tic hin Nghj quyt s 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 cña ChInh phñ và Nghj
quyêt sO 24/2021Qngày 25/6/2021 cüa Hi dng nhân dan tinh d chi
trá sm nhAt cho ngithi dan thuc dM tuqng duqc h trçY có sr tham gia giám sat
cüa Uy ban Mt trtn To quc Vit Nam và các doàn the cüa tinh. Dc bit chü
tói thiimg déii tuçmg duçc chi trá tin an khi cách ly tp trung tilt ngày 27/4/2021.
8. S& Thông tin và truyên thông, Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh,
Báo Ninh BInh, Cong thông tin din tir tinh
- Tang ciiOng truyM thông v tInh hInh và cong tác phông, chng djch
Covid-19, cong tác tiêm chüng vc xin phOng Covid-19 d các cp, các ngành,
các cct quan, doanh nghip và nguOi dan bit nghiêm tüc thirc hin.
- Sâ Thông tin và Truyn thông chili trI, phôi hçTp vi các S&, ban,
ngânh, doàn th, co quan, don vi trên dja bàn tinh, UBND các huyn, thành
pM tip tiic kim tra, rà soát, don dc huOng dn cài d1t, trin khai thirc hin
các ilrng diing cong ngh thông tin vào khai báo y t, kim soát nguti ra vào
ti các co quan, don vj.
9. S& Tài chInh
Dam bâo dy dü kinh phi phOng, cMng djch trên dja bàn tinh.
10. Ban Quãn 1 các khu cong nghip tinh, S& Cong thtro'ng
- Theo chilrc náng quán l chili trI, pMi hçp vi S Y tê, Slt Lao dng Thuong binh và Xã hôi, UBND các huyn, thành pM chi dio, rà soát, kiêm tra
các nhà may, ca quan, xi nghip, doanh nghip trong các khu cong nghip,
cilm cong nghip thirc hin nghiêm các giái pháp, bin pháp phông, cMng
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djch COVID-19, cp nht dy dü, chInh xác, thuèng xuyên len h tMng bàn
an toàn Covid-19 và viêc thirc hin xét nghim sang l9c djnh kST tti các
khu cong nghip, ciirn cong nghip 10 ngày/ln. Kiên quyt xir 1 và dirng hoat
dng nu dã nhc nhâ các Co s san xut, kinh doanh, doanh nghip, co quan, xi
nghip nhung tip tiic vi phm.
- Rà soát, quán l, kim soát chtt thông tin nguñ lao dng lam vic tai các
co s san xut - kinh doanh, trong các khu, cjrn cong nghip, nht là ngl1i nithc
ngoài và ngu?ii ngoài tinh d dam báo cong tác phOng, chng djch Covid-19.
11. Sir Giao thông vn tãi
- Tang cu0ng giám sat chat ch cüa các ch& lien ngành tui các cira ngO ra
vào tinh, không d tInh trng phuang tin ch ngu1i, hang hóa v tiir vüng djch
ma không duçc kim soát (gm cá dithng bó và dumg sat). Co bin pháp kiêm
soát ngi.thi ô ngoài tinh v dja phucmg trén nguyen täc "không ngän sOng cam
chç" nhung phãi dam bâo yêu cu phông, chng djch. B sung 01 ch& kim
soát djch Covid- 19 tai ga duèng st Ninh BInh, xong trithc ngày 23/7/2021.
- Th?c hin nghiêm vic tam dung toàn b hot dng ch khách, xe hçp
ding tiir Ninh BInh di các tinh có ca nhim và nguçc 1ti. Không cho xe khách
duing dài dung dión, trà khách d9c dmng tii Ninh BInh. Di vôi lái xe dn giao
hang bOa, vtn chuyn tti Ninh BInh phâi xét nghim nhanh kháng nguyen.
12. B Chi huy Quân siy tinh
- Chü dng phi hap vi S Y t, Cong an tinh, UBND các huyn, thanh
ph và các don v lien quan trin khai thrc hin cOng tác cách ly dam báo an
toàn, tránh lay nhim chéo trong các khu virc cách ly tp trung.
- PhM hap vôi UBND các huyn, thành ph và các don vj có lien quan
duói sçr chi dao cüa UBND tinh thirc hin each ly trong tInh hung khn cp.
13. JJê nghj Ban Tuyên giáo Tinh üy, U ban Mt trn To quôc Vit
Nam tinh, các doàn the, các hi cap tinh tiêp tiic day manh tuyen truyn, vn
dng thirc hin các bin pháp phông, chng dch; kêu gi h trçY, üng h cong tác
phông, cMng djch cüa tinh và h trçY vt cht, tinh thn cho các dja phucing dang
thirc hin giãn each xã hi.
14. Be nghi Ban Thwrng vçi các Huyn üy, Thành üy, Bang üy trlrc
thuc tinh tang cuOng cong tác lãnh dao, chi dao, kim tra cOng tác phOng,
chng dich Covid- 19 trên dia ban dam bào chü dng, tp trung cao, quyt lit và
hiu qua.
15. UBND các huyn, thành phô
- Tang cuO'ng, quyt lit hon nua trong chi do trin khai thirc hin
cOng tác phông, chng djch Covid-19 tren dja ban, bâo dam an toan, kjp thai,
chO dng.
- Tang cumg quàn l cOng dan di v tü các dja phuang có djch,
nguOi nhâp cánh vào dja phuang. Ngtthi dCrng du chInh quyn co si chu
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trách nhim quàn 1 chtt chê dan cu, di bin dng dan cu thuc dja bàn quàn 1,
dc bit là quàn l ngithi trà v/dn tü tinh ngoài hoc vüng có djch. Tip tVc
chi do chInh quyn co si, tü thôn bàn, t dan ph& cong an xã, phithng, thj trân,
t Covid cong dng, h tMng giám sat djch cüa ngành y t rà soát, phát hin các
di tuçmg có nguy co trong cong dng, nhtt là nguYi thp cãnh, ngui tth ye
dja phuang tr tinh ngoài d cách ly theo quy djnh; dng thai quail 1, giám sat
chat chê các truông hcip dang thrc hin each ly tti nhà hoc noi cu trü.
- HuOng dan, kim tra chat chë các co si djch vui an uông phiic vui khách
trên các phuo'ng tin ngoti tinh di qua tinh chi duçic ban hang mang di, yêu câu
phái thirc hin nghiêm các quy djnh và bin pháp phông, chng djch Covid-19.
- Chü dng rà soát các c so lam khu cách ly tp trung. Chutn bj them s
phông each ly và c sO cách ly tp trung dñ diu kin dáp 1rng khi có ca nhim
trong khu cOng nghip, cuim cOng nghip, các cp d phông, chng djch, huOng
dncña SOYt.
- Barn sat tInh hInh thirc t ti dja phucmg, tir dánh giá mirc ct nguy Co tti
dija bàn theo Quy& djnh s 2686/QD-BCDQG ngày 31/5/2021 cüa Ban Chi dto
Quc gia d nhanh chóng, kjp thOi dua ra nhcrng quyt djnh, giâi pháp cii th&
phü hcp, hiu qua trong t chüc thirc hin phông, chng djch Covid-19.
16. Yen cu các dông chI trong Ban Chi do phông, chông Covid-19
tip tiic trin khai thurc hin nghiêm tñc, hiu qua nhim vii duçic giao.
Giao SO Y t theo dOi, don dc, kim tra, tng hçip kt qua báo cáo
UBND tinh theo quy djnh./.
Noi nhân:
- Nhu trên;
- Ban Thu'Ong viii Tinh Uy;
- Lãnh dao UBND tinh;
- Các Huyn Oy, Thânh üy, Dãng üy tric thuc TU;
- Các thành viên BCD phOng chOng djch ctia tinh;
- UBND các huyn, thành phô;
- Cong TTDT tinh, các VP;
- Lru: VT, VP6.
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