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T1NTI UY TIIANR HOA PANG CQNG SAN VIT NAM 

S 02-CD/TU Thanh Hóa, ngày 06 tháng 5 nãm 2021 

CONG DIN 
CUA BAN THUONG VT) TINH UY 

v vic tang ctrô'ng các bin pháp phông, chng dlch  Covid-19 
trên dja bàn tinh 

KInh gti: - Ban Can sir dãng UBND tinh; 

- Các ban, ban can si,r dãng, dâng doàn; 

- Các huyn, thj, thànhüy, dãng üy trrc thuc; 

- Các s&, ngành, M.t trn Tt qu& và doàn th cp tinh; 

- Các dng chI Tinh üy viên. 

Hin nay, djchCovid-19 dang din bin rt pht'rc tap, khó luèng, dã xut hin 
o 17 tinh, thành phô trong ca nirOc; trên dja bàn tinh ta cia có 01 ca dixccng tInh v&i 
Covid-19 (dâ duçic dua vào khu each ly tp trung), nguy ca lay nhiêm djeh bnh 
trong cong dông trên dja bàn tinh là rat lôn. 

D tang cll&ng phông, chng djch Covid-19, hn ch thi cia lay nhim djch 
bnh trong cong dông, Ban Thizerng vi Tinh üy yêu câu Ban Can sir dâng UBND 
tinh; các ban, ban can sir clang, clang doàn; các sO, ngành, don vj cap tinh; các cap 
üy clang, chinh quyên, Mt tr.n To quôc và to chrc chInh trj - xã hi khãn truong 
triên khai thirc hin các ni dung sau day: 

1. Tip tVc  trin khai thi,rc hin nghiêm tic các chi dao cüa ThuOng trrc Ban 
BI thu Trung ucng Dâng (ti Din ngày 27/4/2021), Thu tu&ng Chinh phü (ti 
Cong din so 541/CD-TTg ngày 23/4/202 1, Thông báo sO 89/TB-VPCP ngày 
01/5/2021 Va Cong din sO 570/CB-TTg ngây 02/5/2021), Ban Chi do quOc gia 
(t?i Thông báo sO 82/TB-VPCP ngày 29/4/202 1 cüa VAn phông ChInh phü), Ban 
Thi.r&ng v. Tinh üy (tai COng vAn so 183-CV/TU ngày 28/4/2021), các vAn bàn chi 
do cüa UBND tinh và huOng dan eCia ngành Y t ye phông, chông djch Covid-19. 

TAng cuông lAnh dio, chi dao, quãn 1, huy dng, tp hcrp kMi dai doàn kt 
toàn dan dê tp trung chong djch hiu qua; tuyt dôi không duxçic chü quan, lci là 
mat cãnh giác dê phãi trá giá dAt v& tInh mng con nguOi, src khOe cong dng, tiên 
cüa, cci hi phát triên kinh té - xA hi và niêm tin, uy tin vOi Nhân dan. 

Sit chat k 1ut, k) cucrng trong thc hin phông, ching djch Covid- 19 & tt 
cà các cap, các ngành, dja phixo'ng, don vj; mcii trtring hcip Ia là, chü quan, mat 
cânh giác, thiêu trách nhim, thrc hin không nghiem các quy djnh, chi d?o  ye 
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phông, chng djch phãi ducic xác djnh C11 th trách nhim tQLp th và Ca than dê xü 
l nghiêm minh theo quy dnh cüa Dâng và pháp 1ut ci:ia Nhà nthc. 

2. Ban Can s1r dáng UBND tinh lãnh dto UBND tinh chi do So Y t phi 
hqp vOl CáC ngành chirc náng, UBND thành phô Thanh Hôa và các dja phtzong 
noi ca dwmg tInh Covid-19 din, khn trixcmg thc hin truy v& than tôc, khoanh 
v'üng, each ly ngay dôi vOi nhüng ngixOi là Fl, P2 cüa ca dixang tInh Covid-19; to 
chc lay mu, xét nghim trên din rng 0 các khu v1rc lien quan den ca ducmg 
tmnh Covid- 19; truOng hçxp cn thit thI th1rc hin phong tôa theo hixOng dan cüa 
ngành Y tê. 

3. Dmg mt s djch vii không thi& yu d phông, chng djch Covid-19, gôrn: 
Quán bar, CC Co sO kinh doanh karaoke, xông hoi, massage, spa, phông tp gym, 
yoga, bi-a, các co sO cung cap trô choi din tü, diem t.ruy cp internet. ThOi gian 
thirc hin: B.t dâu tCr 0 gi0 ngày 07/5/2021 cho den khi có thông báo duçic hoat 
dng trO 1i. 

Sit chit  vic thrc hin cáe bin pháp phông, ch6ng djch Covid-19, nht là 
bin pháp 5K (khâu trang, khoàng cách, không tp trung, khCr khuân, khai báo y te) 
trên dja bàn tinh, dac bit là ti CC Co sO y tê, tru&ng bce, cong sO, Co sO san xuât, 
chci, siéu thj, san bay, ben Xe, trên các phuong tin giao thông Cong cong; khu du 
ljch, khách san, Ca sO luu tth, ca sO thO tr cüa tOn giáo Va CC sir kin tp trung 
dOng ngi.rOi. Tm dung to chCrc các lê k nim, mit tinh, các hi nghj, cuc h9p 
khOng that  sçr can thiêt; tnr&ng hcrp can to chirc phâi thirc hin nghiêm các bin 
pháp phàng chông djch theo quy djnh. 

Khuyên cáo ngr&i dan không di, dn các vüng có djch dâ &rçYc B Y té Cong 
bô 0 các tinh, thành phô trong Ca nuOc. Tnr&ng hcip can thiêt, nêu di, den các vi:ing 
có djch hài thirc hin nghiêm các quy djnh v phông chOng djch, báo dam an toàn 
và khi ye phãi thirc hin khai báo y tê vOi Ca quan yté dja phucmg. 

4. Tang ci.r0ng rà soát, sang lc, nAm chc các d& tisçmg trO v tir ving có 
djch, dc bit là nhng dOi tucing dA tirng den Bnh vin Nhit d&i Trung trong co 
sO Kim Chung trong khoâng thOi gian tt'r ngày 14/4/2021 den nay và eác diem 

djch theo thông báo cüa B Y té, dé phát hin sOm, xét nghirn và dim vào quán 
1, each ly, diOu trj kjp th0i. Tiép tiic quãn l ch@ ch hot dng xut nhap cãnh 
t?i các cüa khâu, thirc hin cách ly dôi vOi cáo tnthng hcp. den Thanh Hóa tü 
vüng djch, các trithng hçip nghi nhiêm Covid-1 9. Giám sat chat chè các dôi tisqng 
cách ly, nhât là each ly ti gia dInh và yêu câu chap hành nghiêm các quy djnh ye 

phông, chông djch bnh. Kiên quyêt xCr 1' nghiêm các truOng hçip không khai 
báo, khai báo khOng di:ing, không thirc hin nghiêm các bin pháp phông, chông 
dch bnh Covid-19 theo quy djnh. 

Thirc hin t&rn soát chü dung, xét nghim trén din rng di vOi các.truOng 
hçip có biêu hin ho, sOt, khó thO, viêm dtthng ho hap và các trix0ng hçip khác có 
nguy Ca lay nhiêm trong cong ding. 

5. Chü dng xây drngphtrang an, kjch bàn, chun bj dÀy lrc luçcng, Co sà 
vat chat, trang thiét bj, thuôc, vat  ttr, de sn sang ung phó v&i các tlnh hu6ng djch 



bnh xây ra rên dja bàn tinh. Phát huy val trà cCia to phàng, chông Covid-19 cong 
dng theo phuo'ng chãm, di tirng ngO, go tmg nhà, rà trng dOi tucing; huy dng 
sic manh  t ig hgp, sir tharn gia cüa cá h tMng chInh tr và toàn dan dê phàng 
chông hiu qua djch Covid-19 trén da bàn. 

Can ctr diu kin ciia dja phi.wng và tInh hinh djch bnh trén da bàn, chCi 
dng, linh ht, sang tao  áp dyrig cáo bin pháp phàng, chông djch hiu qua, phii 
hqp dé thijc hin "mic tiêu kép" via phát iên kinh tê - xä hi, vüa bão darn an 
toàn phông c hông dich Covid- 19. 

6. Ban D.n vn Tinh üy, Mt trn T 9uc và cáo doàn cáo cp tp trung 
thirc hin tot cong tao tuyên truyên, phô biên, nâng cao nhn thic cia doàn viên, 
hi viën và Nhân dan, cing vâi cap üy, chInh quyën thirc hiên dông b các bin 
pháp phOng, chông d4ch Covid-19. 

7. Ban Tuyên giáo Tinh üy chi do, dnh hithng Dài Phát thãnh và Truyn 
hInh tinh, Báo Thanh Hóa và cáo co quan báo chI tang ctth'ng tuyên truyên ye cong 
tác phông chOng djch; cung cap thông tin day dCi, chInh xác, kjpth&i tmnh hmnh djch 
bnh tron nuâc, trong tinh dé cáo ngành, cáo cap và mi ngui dan biét, chü dng 
phông chông, không chü quan, lo là, mat cãnh giác nhtrng cfing không gay tam 1 
hoang mang, lo sç mat birth tinh và hoàng loan trong xâ hi. 

Các cUp üy dãng, chInh quyn, Mt trn To quc và cáo doàn the thirc hin 
nghiêm tüc cáo ni dung cüa Cong din nàyi. 

BANG Uy iuiOi c QUAN 
VA DOANH NGHIP T!NH SÃO LUC 

* 

S 1 1-SL/DUK Thanh Hóa, ngày 07 tháng 5 nàm 2021 
Cong din s 02-CD/TU, ngày 06 tháng 5 11am 2021 cüa Ban Thtrông viii Tinh 

üy Thanh Hóa v vic tang ciwng các bin pháp phông, chông d!ch  Covid-19 trén dia 
bàn tinh. 
Nui than: .HIX(5NG VU 
- Các clang üy, chi bô cc so,

/ N PH S  G 
- Các cl/c UVBCH;UVUBKT clang üy Kh6i, '

QUA - Can b các ban, doân the cUa DUK, * VA DOANH NGHI P 
-Li.ruVP. 

T/M BAN THU(YNG VIJ 
PHO BI THU 
(Dâ k) 

Trinh Tuân Sinh 

êVàn Vinh 
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