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S:  5/'/  /UIBND-VP6 
V/v trin khai thirc hin Cong din s 

789/CD-TTg cüa Thu tithng ChInh 
phü ye áp diing bin pháp phông, 
chông dch Covid-19 và phát triên 
kinh tê thirc hin "mic tiêu kép" 

Ninh BInh, ngày 05' tháng  6  nám 2021 

Kinh g11i: 

- Giám dc Cong an tinh; 
- Chi huy tru&ng B Chi buy Quân sr tinh; 
- Chi huy tnthng B Clii huy B) di Biên phông tinh; 
- Giám dc S Y t; 
- Thu truông các cci quail, dn vi trên dja bàn tinh; 
- Chü tjch UBND các huyn, thành ph. 

Thjc hin Cong din s 789/CD-TTg ngày 05/6/2021 cüa Thu tuâng ChInh 
phü v áp diing bin pháp phông, chng djch Covid- 19 và phát trin kinh t thirc 
hin "miic tiêu kép", UBND tinh chi dto nhu sau: 

1. Tip tiic quail trit, thirc hin có hiu qua các chi do v phông, chng 
djch Covid-19, thirc hin "mvc  tiêu kép" cüa Trung irnng và cüa tinh. Tip tiic 
quán trit sâu sc han nia quan dim "chng djch nhis cMng gic", xác djnh rö 
trách nhim ngui dirng dtu, thirc hin nghiêm nguyen tc "3 không" theo tinh 
thin chi dio cüa Thu tithng ChInh phñ. 

2. Giao So Giao thông 4n tâi 

Chü trI trao di, thng nht vOi các dja phuang có lien quan d thng nht 
áp dicing các bin pháp trong quân 1 hott dng 4n tãi (lç câ 4n chuyn hành 
khách, cong nhân, hang boa, nguyen 1iu san xut...); chi dao  các cht kim soát 
ngixOi va phuang tin ra vào tinh báo dam kim soát ngun lay bnh nhung không 
"ngän song crn chg", không gay ách ttc bay ánh huOng tiêu crc dn hot dng 
san xut kinh doanh. 

3. Giao SOYt 

Trin khai thirc hin khai báo y t bt buc di vOi tht ca nguOi tham gia 
vtn tâi hang hOa, vn chuyn vt tu, trang thit bj phiic vii phông, chng djch, 
san xuât kinh doanh và nguOi lao dng trong các co sO san xuât kinh doanh, 
khu cong nghip, ciim cOng nghip, nhà may, xi nghip; xir phit ngbiêm các 
truOng hcip không khai báo, khai báo khOng trung thirc theo quy djnh. 
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Yêu cu Giám dc Sâ Y t, Giám dc Cong an tinh, Chi huy trrning B Chi 
buy Quân sir tinh, Chi huy trix&ng B di Biên phông tinh; Thu tnthng các s, 
ban, ngành, doàn th cüa tinh, các Co quan, don vj trên da bàn tinh, Chu tjch 
UBND các huyn, thành ph can cü chirc näng, nhim vii nghiêm tue trin khai 
thuc hin các ni dung chi dao  trên và chju trách nhim truôc UBND tinh, Chü 
tjch UBND tinh v vic thirc hin cong tác phông, chng djch COVID- 19 di vi 
linh vçrc, dja phuong phi trách./. 

Noinhân: 
- Nhu trên; 
- Ban Thu'ông vii Tnh üy; 
- Länh dao UBND tinh; 
- Các Huyn üy, Thành üy, Dãng iy trijc thuc TU; 
- Các thành viên BCD phông chong djch cüa tinh; 
- UBND các huyn, thành phô; 
- Cong TTDT tinh, các VP; 
- Liru: VT, VP2, VP6. 

2.Tr1O4b CVYT 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Phim Quang NgQC 


	Page 1
	Page 2

		2021-06-09T07:47:42+0700


		2021-06-09T07:48:15+0700




