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Kinhgiri:
- Thu tnràng các cci quan, doanh nghip, truô'ng hoc;
-UBND cacxâ,thjtrn.
Th?yi gian gn dày, tInh hInh djch bnh Covid-19 tai co quan, doanh
nghip, nba tnrmg, các ci1m cong nghip, khu, diem du ljch và các Co s& khám
chia bnh i mt sO tinh, thành phô trong Ca nuOc có nhiêu dien biên phirc tap,
kho h.ring, tác dng IOn den nhiêu mt dOi sOng xã hi. Dê lam tot cong tác
phông, chông djch bnh Covid- 19 trên dja bàn huyn, IJBND huyn yêu câu thu
truOng các cci qi1an, doanh nghip, tnrOng hçc; UBND cac xä, thj trân thng cuOng
cong tác xây drng phong trào toãn dan bâo v ANTQ gän vOi phOng, chông djch
Covid-19, cii the nhu sau:
.
1. Thu tnrclng cacctian, doanh nghiçp, trtxclng hçc, UBND cac xa, th
trân triên khai, thrc hin nghiem tüc Kê hoch so 41/KH-UBND ngày
23/3/202 1 cüa UBND tinh Ninh BInh ye vic day manh phong trào toàn dan bâo
v ANTQ trong các cci quan, doanh nghip, nhà tnräng và các van bàn chi dao
cüa Tinh u, UBND tinh ye cOng tác xây dimg phong trào ti cItm, khu cOng
nghip, khu, diem du ljch, trixOng h9c, bnh vin gãn vOi cong tác phOng, chông
djch Covid- 19.
Dôi mOi ni dung, hInh thOc, bin pháp xây dirng phong trào toãn dan bão
v ANTQ, tuyen truyên, vn dng nhân dan tham gia phOng, chông djch Covid- 19
phü hçip vOi dc diem tInh hInh cüa cci quan doanh nghip, nba tri.rOng, cijm
cOng nghip; khu, diem du ljch, các cci sO khám chüa bnh. Ni dung tuyên
truyên phài ngän gun, dê hiêu, dê nhO, dé thirc hin. Qua do nâng cao nhn thOc
tinh than trách nhim, thOc tr giác cüa can b, dãng viên, giáo vien, hi viên,
cong nhãn viên, nguOi lao dng và Nhân dan ye cOng tác dam bão ANTT gän
vOi phOng, chông djch Covid-19.
2. Các to cOng tác lien nganh tang cuOng cong tác kiêm tra, giám sat vic
thirc hin các quy djnh phOng, chOng djch Covid-19 ti cci quan, doanh nghip,
nba tru&ng, các clim cOng nghip, khu, diem du ljch và các cci sO san xuât Co
quy mO iOn, nguy cci lay lan cao, các khu nba trQ, khu tp the cüa nguOi lao

dng, chç, cira hang djch vi1...; xir 1 nghiêm các th chirc, Ca nhân vi phm quy
djnh phOng, chông djch Covid- 19.
3. UBND các xâ, thj trn thrc hin nghiém tüc K hoch s 396iKH-UBND
ngày 24/3/2021 cüa UBND huyn Hoa Lu ye vic day manh phong trào toàn
dan báo ye ANTQ trong c quan, doanh nghip, nhà trtthng, các ciim cong
nghip, khu, diem du ljch và các ca s khám chtta bnh giai dotn 202 1-2025 và
the van ban chi do cüa Huyn us', UBND huyn ye cong tác xay dirng phong
trào tai ciim cong nghip, khu, diem du 1ch, tnthng h9c, bnh vin gán vci cOng
tác phOng, chông djch Covid- 19.
Chi do các ban ngành, doàn th tin hành rà soát, nâng cao chit lucmg,
hiêu qua các mô hInh toãn dan bão v ANTQ dang phát buy tác diing trong cOng
tác dam báo ANTT; nghiên cru xây dirng các mô hInh tr quãn ye ANTT phü
hqp vói tInh hInh hin nay ti ciIm cOng nghip; diem du ljch và các cci sâ
kbám, chüa bnh; tInh hInh hçc sinh gän vâi tr giám sat cong tác phông chông
djch Covid-19. Kjp thyi dng viên khen thi.râng nhUng tp the, cá nhân có thành
tich xuât sac trong phong trào toàn dan bâo v ANTQ vá phOng chông djch
Covid-1 9.!. ,—
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