
UY BAN NHAN DAN 
T!NH NINH BNH 

S: 220/UBND-VP6 
V/v trin khai mOt  s bin pháp phOng, 

chong djch bnh Covid- 19 

CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p  - Tir do - Hanh phüc 

Ninh BInh, ngày 02 tháng 5 nám 2021 

KInh gui: 
- Giám dc các Sà; 
- Thu trt.thng các ban, ngành, doàn th, co quan, 
dan vi trén dja bàn tinh; 
- Chü tjch UBND các huyn, thành ph. 

Hin nay, tInh hInh djch bnh Covid- 19 vn tip tVc  din bin phüc tap, tti 
mt so tinh, thành phô dA xuât hin các ca nhiêm trong cong dông. Dê chü dng, 
tang cu&ig các bin pháp phông, chông djch Covid- 19, tránh lay lan trong cong 
dông trên dja bàn tinh, chung tay cüng câ h thông chInh trj va nhân dan cá nuóc 
tham giaphông, chông djch Covid-19; thic hin Cong din so 583/CD-BYT ngày 
02/5/2021 cüa Bô Y tê ye vic th'çrc hin nghiêm các bin pháp phông, chông djch 
Covid-19, Uy ban nhân dan tinh chi dao  nhu sau: 

1. Tip tic tp trung trin khai thc hin các bin pháp phông, chng djch 
Covid-19 dä dê ra, ni dung các van bàn chi dao  cüa Trung ixcng và cüa tinh. 
Thirc hin nghiêm thông dip 5K (khau trang, khoâng cách, không tp trung, khü 
khuan, khai báo y té), dc bit deo khâu trang. Không to churc các hoat  dng 
tp trung dông ngt.thi không can thiêt; tr1xing hqp to chüc phái bào dam an toàn 
phông, chông djch. Xi pht nghiêm các trithng hqp vi phm theo quy djnh. 

2. Tam  dung t chüc các 1 hi, các boat dng djch v11 Karaoke, quail Bar, 
Vu tnr?mg, xônghai massage, rp chiêu phim, game online, trô choi din tu. Th?yi 
gian thrc hin bat dâu tü 0h00 ngày 03/5/2021 den khi có thông báo mói. 

3. Giao S& Y t chü trI, phi hçp vâi Sâ Van hóa và Th thao, Cong an tinh, 
UBND các huyn, thành phô và cac co quan, dan vj lien quan to chuc thirc hin 
nghiêm tue. Theo dôi, cp nht, tong hçip tInh hInh thirc hin, báo cáo kêt qua ye 
Uy ban nhân dan tinh truâc 1JLJ0 hang ngày cüng vâi báo cáo cong tác phông 
chông djch Covid-19./. 

Noi nhn. TM. UY BAN NHAN DAN 
- Nhtr trén; CHU TICH 
- Ban Thumg vii Tinh üy; 
- Länh dao UBND tinh; 
- Thành viôn BCD PC djch Covid-19 tinh; 
- Cáe Huyn üy, Thânh üy, Dáng üy 
trVc thuôc Tinh; 
- Các VP, Cong 'ITDT tinh; 
- LLru: VT, VP6. 

BT_VP6 

Phm Quang NgQc 
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