
1 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN MÔ 

 

Số:             /UBND-VP 
 

V/v triển khai thực hiện kết luận của 

TTCP tại Thông báo 177/TB-VPCP về 

phòng, chống dịch Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Yên Mô, ngày         tháng 5 năm  2020 

 

   

Kính gửi:  

- Trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện;  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; 

    - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 307/UBND-VP6 ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh về 

triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 177/TB-

VPCP ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; 

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn, 

các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện 

nghiêm các nội dung như sau: 

 1. Hiện nay cả nước đã bước sang giai đoạn mới phòng, chống dịch bệnh 

đồng thời khôi phục, phát triển kinh tế; từ các cấp, các ngành, các địa phương cho 

đến từng người dân, doanh nghiệp đều cần xác lập tình trạng bình thường mới 

trong các hoạt động kinh tế- xã hội để đưa dần xã hội trở lại bình thường trên tinh 

thần tập trung đẩy mạnh các hoạt động phục hồi kinh tế. Tuy vậy, các cấp, các 

ngành, các địa phương và nhân dân phải luôn đề cao cảnh giác, không chủ quan, 

quyết tâm không để dịch bệnh bùng phát. 

 2. Tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch: 

 a, Tập trung ngăn chặn nguồn xâm nhập từ nước ngoài theo tinh thần chỉ đạo 

của Trung ương, của tỉnh, tuyệt đối không để nguồn bệnh lây ra cộng đồng. 

 b, Phòng Y tế chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn huyện tham mưu cho UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện chủ 

động ứng phó với các tình huống dịch bệnh, không để bất ngờ; tập trung chỉ đạo 

thường xuyên công tác phòng, chống dịch Covid-19; chuẩn bị sẵn sàng trang thiết 

bị, cơ sở vật chất tại các điểm cách ly tập trung đã được bố trí. 

 - Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 khi bị 

khuyết thiếu; chuẩn bị các nội dung tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-

19 trên địa bàn huyện; trong đó có việc động viên, khen thưởng những tổ chức, 

cá nhân điển hình có thành tích trong công tác phòng, chống dịch.  

 c, Trung tâm Y tế huyện: 
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- Theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh và hướng dẫn quy trình của cơ quan 

chuyên môn cấp trên để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với công tác phòng, chống 

dịch tại địa phương. 

 - Chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các đơn vị trên địa bàn 

huyện sẵn sàng ứng phó với các trường hợp dương tính tại cộng đồng, duy trì đội 

phản ứng nhanh; kịp thời phát hiện, khoanh vùng, cách ly, dập dịch hiệu quả. Tổ 

chức ứng trực 100% bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra. 

Không để dịch bệnh quay trở lại là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành Y tế 

và các xã, thị trấn. 

 - Tiếp tục hướng dẫn, tập huấn cho các cơ sở y tế để thực hiện theo dõi, giám 

sát sức khỏe cho người dân tại cộng đồng và xử lý các trường hợp nghi ngờ nhiễm 

bệnh, dương tính với Covid-19 hoặc nhiễm bệnh khác (nếu có). Chỉ đạo trạm y tế 

xã tích cực tham mưu cho UBND, Ban Chỉ đạo chống dịch xã, thị trấn đẩy mạnh 

triển khai thực hiện khai báo y tế tự nguyện. 

 d, Tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công 

cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, trên các phương tiện giao thông công 

cộng; rửa tay sát khuẩn, bảo đảm vệ sinh cá nhân. 

 3. Thực hiện nghiêm các quy định của tỉnh về nới lỏng các hạn chế: 

 a, Dỡ bỏ giãn cách và giới hạn số chỗ trên phương tiện giao thông công 

cộng (máy bay, xe khách, tàu thủy, tàu hỏa…). Giao Phòng kinh tế- hạ tầng triển 

khai thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải. 

 b, Được phép mở lại và bỏ quy định giãn cách đối với các cơ sở, sản xuất 

kinh doanh, thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện với yêu cầu thực hiện các 

biện pháp đảm bảo an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay; riêng đối với các 

cơ sở như nhà hàng, quan ăn thì chỉ yêu cầu sát khuẩn tay. Chưa cho mở lại vũ 

trường, dịch vụ Karaoke. 

 c, Cho phép tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, hoạt động có tập 

trung đông người với yêu cầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như 

đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. 

 d, Các cơ sở khám chữa bệnh được hoạt động trở lại bình thường, bảo 

đảm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. 

 đ, Phòng giáo dục và Đào tạo, Trung tâm GDNN&GDTX huyện căn cứ 

vào chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện không bắt buộc 

giãn cách trong trường, lớp học; không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong 

lớp học. Dừng việc chia ca, tách lớp; chỉ đạo các Nhà trường tăng cường thực 

hiện các biện pháp lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng, lớp học, nhà vệ sinh, 
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bảo đảm phòng, lớp học thông thoáng, học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường 

xuyên rửa tay sát khuẩn. 

 4. Giao phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn tuyên truyền các điểm 

đến du lịch an toàn của huyện bằng biện pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp với 

diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện. 

 5. Yêu cầu các phòng: Lao động- Thương binh và Xã hội, Tài chính- Kế 

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

vụ được giao, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 

09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân do đại dịch Covid-

19 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của sở bảo đảm kịp thời, công khai, minh 

bạch, đúng đối tượng. 

 6. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các ngành tập trung tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để phát triển sản xuất, kinh doanh, 

không để ùn tắc, giải quyết thủ tục hành chính, không để đình trệ công việc, nhất 

là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ 

công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tập trung chỉ đạo thu hút hoạt động 

đầu tư, thúc đẩy phát triển các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. 

 Các đồng chí lãnh đạo UBND huyện theo chức năng, 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 phòng, ban, ngành, đoàn thể của 

huyện, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên và 

chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện về thực hiện công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với lĩnh vực, địa phương phụ trách./. 
  
 

Nơi nhận:                                                               
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy;           

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đài truyền thanh huyện; 

- Trang thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Đỗ Trọng Luận 
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