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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN YÊN MÔ 

 

Số:             /UBND-YT 
       

V/v triển khai thực hiện Thông báo 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch 

UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 

tại Hội nghị Thường trực Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 

tỉnh Ninh Bình ngày 30/3/2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     

    Yên Mô, ngày        tháng        năm 2020 

 

Kính gửi:     

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

    - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp, lây lan 

nhanh, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân phải chủ 

động, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. 

Thực hiện Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ 

đạo tại Hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại 

Thông báo số 13/TB-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình, UBND 

huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên đia bàn, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn khẩn trương thực hiện ngay một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thự hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 

tại các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện, đặc biệt là thực 

hiện nghiêm, hiệu quả Công văn số 458/UBND-YT ngày 28/3/2020 của UBND 

huyện về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ý kiến chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch 

Covid-19. Khuyến khích xã hội hóa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn. 

2. Tập trung tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phối hợp 

giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn. Hệ thống đài truyền 

thanh huyện, xã, thị trấn dành nhiều thời lượng, liên tục đưa tin, tuyên truyền, 

hướng dẫn, cảnh báo, công khai các cơ sở, đối tượng vi phạm trong việc thực 

hiện phòng, chống dịch Covid-19 đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân 

biết, tự giác thực hiện tốt hơn; xử lý nghiêm các vi phạm trong việc thực hiện 

phòng, chống dịch. 

3. Phòng Y tế 

- Tích cực tham mưu cho UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 huyện chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

theo yêu cầu và diễn biến cụ thể của dịch bệnh trên địa bàn huyện. 

- Tham mưu cho UBND huyện thành lập các tổ công tác của huyện đi 

kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn huyện. 



2 

 

4. Trung tâm Y tế  

- Khẩn trương cập nhật, hoàn thiện kịch bản các phương án ứng phó tình 

hình dịch bệnh, tính đến tình huống xấu nhất xảy ra. Đặc biệt chuẩn bị ngay 

phương án điều trị cho các tình huống có 20 người, 30 người, 40 người, 50 

người, 70 người, 100 người, trên 100 người bị nhiễm (trang thiết bị, dụng cụ, 

máy móc, vật tư, trang bị bảo hộ, các phương tiện,…); chuẩn bị các phương án 

cụ thể triển khai Bệnh viện dã chiến để sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân 

theo hướng dẫn của Sở Y tế. Báo cáo UBND huyện trước 11h ngày 31/3/2020. 

- Khẩn trương chuẩn bị phương án điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 

(nhân lực, cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị, vật tư y tế, trang bị bảo hộ, 

hậu cần phục vụ…).  

- Chủ động thực hiện mua sắm vật tư y tế, trang thiết bị bảo hộ phục vụ 

công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- Tập trung nguồn nhân lực, động viên bác sĩ, nhân viên y tế làm xét 

nghiệm và điều trị về Covid-19 để có kết quả nhanh nhất, chính xác nhất về dịch 

bệnh để chủ động việc phân loại cách ly, điều trị trên địa bàn huyện. 

- Phân loại những người đến Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ 

12/3/2020 đến 27/3/2020, báo cáo về UBND huyện và gửi danh sách, hướng dẫn 

cách ly, giám sát cho UBND các xã, thị trấn thực hiện; tham mưu cho UBND 

huyện, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện chỉ đạo và tổ chức các 

hoạt động cách ly theo quy định. 

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, 

Huyện đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức các hoạt động 

cách ly tập trung trên địa bàn huyện.  

5. Đài truyền thanh huyện 

Tăng cường thời lượng, tin bài, chuyên mục đưa tin, tuyên truyền các chỉ 

đạo, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến các cấp, các ngành và các tầng 

lớp nhân dân. 

6. Công an huyện 

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các 

xã, thị trấn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định phòng, 

chống dịch, nhất là việc tổ chức các hoạt động tụ tập đông người, không đeo khẩu 

trang…; đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn và tại các khu vực cách ly tập trung, 

cách ly tại cơ sở y tế. 

7. Ban Chỉ huy quân sự huyện  

Chủ trì tham mưu, tổ chức thực hiện việc cách ly tập trung trên địa bàn 

huyện; phối hợp chặt chẽ với Công an huyện, Huyện đoàn, Trung tâm Y tế và 

UBND các xã, thị trấn trong việc tổ chức thực hiện việc cách ly tập trung trên địa 

bàn huyện.  

8. Huyện đoàn  

Huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên xung kích tích cực tham gia 

công tác phòng chống dịch trên địa bàn; bố trí nhân lực tham gia hoạt động tại các 

khu cách ly tập trung của huyện.  
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9. Các cơ quan, đơn vị, các địa phương tiếp tục đổi mới phương thức 

làm việc, tăng cường các hoạt động trực tuyến; rà soát cắt giảm các điều kiện 

kinh doanh, đơn giản thủ tục hành chính; có chế độ làm việc phù hợp trong đợt 

cao điểm phòng, chống dịch; tạm dừng dịch vụ xổ số, trò chơi có thưởng trong 

vòng 15 ngày kể từ ngày 01/4/2020. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ được 

giao; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi phụ trách; 

phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn 

trong việc triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.   

10. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, đôn 

đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện, đặc biệt là 

thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn 

hiện nay; thành lập các tổ công tác đi kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền, rà soát 

đến từng nhà về công tác phòng chống dịch, trong đó tập trung kiểm tra việc 

thực hiện tránh tập trung đông người, đeo khẩu trang của người dân, nhất là tại 

các chợ, nơi công cộng…   

- Có phương án cụ thể cho từng tình huống dịch bệnh; chuẩn bị các khu 

cách ly tập trung của các xã, thị trấn với chủ trì là lực lượng Quân đội, giữ an 

ninh trật tự là lực lượng Công an, Dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên xung 

kích, hướng dẫn chuyên môn là lực lượng nhân viên y tế… để thực hiện cách ly, 

giám sát tập trung theo hướng dẫn của UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện, Phòng 

Y tế và Trung tâm Y tế huyện. 

- Chỉ đạo Đài truyền thanh tăng cường thời lượng đưa tin về các biện 

pháp quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, thông báo cho những người có tiếp 

xúc với những người đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3/2020 đến 27/3/2020 

tự giác đến chính quyền, hoặc cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và thực hiện 

giám sát, cách ly theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên đia bàn huyện, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện ngay nội dung Công văn 

và báo cáo về Ban Chỉ đạo huyện trước 13 giờ hàng ngày; trong quá trình triển 

khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo về Ban Chỉ 

đạo huyện để được xem xét, giải quyết. 

Giao Phòng Y tế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả báo cáo về 

UBND huyện và Sở Y tế theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ PCD Covid-19 huyện; 

- Lưu VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Đỗ Trọng Luận 
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