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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN MÔ 

 

Số:             /UBND-VP 
 

V/v thực hiện Thông báo kết luận số 

19/TB-UBND ngày 22/4/2020 của  

Chủ tịch UBND tỉnh 

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 19/TB-UBND ngày 22/4/2020 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 trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và 

của huyện, đặc biệt là tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ, cụ thể sau: 

 1. Yêu cầu bắt buộc thực hiện việc đeo khẩu trang, không tập trung đông 

người (trên 30 người), trường hợp đặc biệt phải có sự đồng ý của UBND huyện 

và cấp trên; giữ khoảng cách tối thiểu 1m giữa người với người khi giao tiếp; tại 

các công sở bố trí vị trí làm việc cho phù hợp để giữ khoảng cách. 

 - Tiếp tục dừng các hoạt động thăm quan, du lịch, hoạt động thể thao, vui 

chơi và một số các loại hình kinh doanh dịch vụ như: Karaoke, mátxa, game 

online, trò chơi điện tử, cơ sở làm đẹp đến hết ngày 03/5/2020. 

 2. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự không tổ chức các nghi lễ và 

hoạt động có quá 30 người tham gia. Hạn chế tối đa tổ chức các cuộc họp, hội 

nghị; nếu các cuộc họp, hội nghị cần thiết phải tinh giản tối đa thành phần tham 

dự và tổ chức theo hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo an 

toàn. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành (trực 

tuyến, điện thoại, mạng internet…), học tập, dịch vụ công trực tuyến, khai báo 

điện tử, kiểm soát dịch bệnh. 

 3. Yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành 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 các cơ quan chức năng và cộng đồng. 

 4. Phòng Y tế huyện chủ động phối hợp Trung tâm Y tế huyện và các đơn 

vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp về phòng, chống dịch trên 

địa bàn theo hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở Y tế. Thường xuyên nắm bắt, cập 

nhật thông tin về tình hình dịch Covid-19 từ Sở Y tế, các huyện lân cận và trong 
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nhân dân để kịp thời rà soát, giám sát, cách ly phù hợp theo quy định; tiếp tục 

thực hiện tốt việc khai báo y tế, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch tại các 

cơ sở cách ly tập trung. 

 5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trung tâm Giáo dục thường xuyên- 

Giáo dục nghề nghiệp huyện thông báo cho học sinh đi học trở lại theo hướng 

dẫn của Sở Giáo dục& Đào tạo. Tham mưu, tập trung chỉ đạo các cơ sở giáo dục 

chuẩn bị thật tốt các điều kiện, đồng thời thực hiện nghiêm quy định về phòng, 

chống dịch Covid-19 đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh, học viên khi quay 

trở lại học tập. 

 6. Phòng LĐTB&XH chủ trì cùng các phòng: Tài chính- Kế hoạch, Kinh tế- 

hạ tầng, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 

09/4/2020 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. 

 7. Công an huyện tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm an toàn 

cho người dân; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc gây rối trật tự công 

cộng, chống người thi hành công vụ, những vi phạm trong phòng, chống dịch, vi 

phạm an toàn giao thông. 

8. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ tập trung 

giải quyết khó khăn, vướng mắc để phát triển sản xuất, kinh doanh, không để ùn 

tắc, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính, công việc có thời hạn, thời hiệu theo 

quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ doanh nghiệp chịu 

trách nhiệm về công tác phòng, chống tại cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc 

phạm vi mình quản lý, tổng hợp 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 nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
  
 

Nơi nhận:                                                               
- Như trên; 

- TT Huyện ủy;          (để B/C) 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 

Vũ Trọng Thứ 
 

 


		2020-04-23T09:50:00+0700


		2020-04-23T10:29:55+0700


		2020-04-23T10:29:55+0700


		2020-04-23T10:29:55+0700


		2020-04-23T10:30:47+0700




