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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN MÔ 

 

Số:             /UBND-VP 
 

V/v tiếp tục thực hiện các Chỉ thị của Thủ 

tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Yên Mô, ngày         tháng 4 năm  2020 

    

 

Kính gửi:  

    - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

    - UBND các xã, thị trấn. 
 

 

 Thực hiện Thông báo kết luận số 18/TB-UBND ngày 16/4/2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh tại hội nghị lãnh đạo UBND tỉnh và Thường trực Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện một số nội 

dung cấp bách sau: 

 1. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 tại Chỉ 

thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của tỉnh, của huyện. 

 Thực hiện cách ly toàn xã hội đến hết ngày 22/4/2020 trên phạm vi toàn 

huyện theo nguyên tắc: gia đình cách ly với gia đình, tỉnh cách ly với tỉnh; phân 

xưởng, nhà máy sản xuất, công trường phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo 

khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. 

 Hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu 

vực khác; không di chuyển đến vùng có dịch. 

 Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự 

cần thiết; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; 

không tập trung quá 2 người nơi công cộng. Toàn thể nhân dân tự giác chấp 

hành các yêu cầu, các biện pháp phòng, chống dịch tích cực tham gia khai báo y 

tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và 

tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của cơ quan chức 

năng và cộng đồng. 

 Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị Nhà nước giao việc cụ 

thể từng ngày, bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông 

tin làm việc tại nhà và đảm bảo thông tin liên lạc với cơ quan, đơn vị công tác; 

chỉ những trường hợp cần thiết mới đến làm việc tại công sở; tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin, tổ chức họp, giải quyết công việc trực tuyến, qua 

mạng internet. Thủ trưởng, các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện 

nghiêm quy định về phòng, chống dịch của cơ quan đơn vị mình. 

 Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở 

mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động. 
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 2. Phát huy vai trò tích cực, chủ động của từng thành viên Ban chỉ đạo của 

huyện; các xã, thị trấn đặc biệt là tổ công tác cấp xã, thôn, xóm, tổ dân phố; tăng 

cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm về quy định 

phòng, chống dịch. 

 3. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác thực hiện 

nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, cách ly toàn xã hội 

trên địa bàn tỉnh. 

 4. Yêu cầu Phòng Lao động- Thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với 

các cơ quan có liên quan, UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ với nguyên tắc: 

bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng nội dung, đối tượng hỗ trợ, đúng 

quy trình, đầy đủ thủ tục, tuyệt đối không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham 

nhũng, tiêu cực xảy ra trên địa bàn huyện. 

 Thực hiện bảo đảm tiến độ đề ra, chi trả hỗ trợ trong tháng 4/2020 đối với 

3 đối tượng: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng 

tháng, Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hộ 

nghèo, hộ cận nghèo theo hướng dẫn các sở, ban, ngành của tỉnh. Khẩn trương 

tổng hợp danh sách để tổ chức chi trả sớm, ngay trong tháng 5/2020 đối với các 

đối tượng còn lại được quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 

của Chính phủ. Kiến nghị với các cơ quan của tỉnh những bất cấp, những đối 

tượng yếu thế còn thiếu trong việc thực hiện hỗ trợ. 

 5. Song song với việc phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ các đối tượng 

bị ảnh hưởng, đảm bảo an sinh xã hội, UBND huyện yêu cầu các ngành, các xã, 

thị trấn tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc để phát triển sản xuất, kinh 

doanh, không để ùn tắc, nhất là giải quyết các thủ tục hành chính. Trưởng các 

phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp theo nhiệm vụ được phân công, trực 

tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc giải quyết các công việc theo thẩm quyền và kịp 

thời báo cáo UBND huyện theo quy định. 
  

UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành nghiêm 

túc tổ chức triển khai thực hiện những nội dung trên và chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch UBND huyện và nhân dân trong huyện đối với những lĩnh vực, địa 

phương phụ trách./. 
     

Nơi nhận:                                                               
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Trang thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
 

 

Vũ Trọng Thứ 
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