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Số:             /UBND-VP 
 

V/v thực hiện Công văn 

 số 213/UBND-VP3 của UBND tỉnh về 

triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Yên Mô, ngày         tháng 3 năm  2020 

 

  Kính gửi:  

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

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

    - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 213/UBND-VP3 ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh 

về triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các 

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, UBND huyện yêu cầu trưởng 

các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các biện pháp 

cấp bách sau: 

 1. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 

01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, 

thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, phân xưởng, 

nhà máy phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử 

trùng, diệt khuẩn theo quy định. 

 Cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách, hạn chế tối đa việc di 

chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác, trừ trường hợp đặc 

biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu 

yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân của doanh nghiệp, chuyên chở 

nguyên vật liệu. 

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

cần thiết như mua sắm lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại 

nhà, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng 

cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc 

giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài 

phạm vi công sở, trường học, bệnh viên và tại nơi công cộng. Yêu cầu 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 nguyên, 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. 

 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. 



 3. Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị bố trí cho cán bộ, 

công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những 

trường hợp thật sự đặc biệt cần thiết như: trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng 

hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác 

theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; thường xuyên đảm bảo thông tin liên 

lạc để trao đổi công việc trong công tác phòng chống dịch. Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do 

không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở. 

 4. Trung tâm Y tế huyện thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh 

lây nhiễm chéo trong bệnh viện đa khoa huyện và các cơ sở khám chữa bệnh 

trên địa bàn huyện; kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với 

bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân; mỗi một bệnh nhân chỉ được 

một người chăm sóc; dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Có quy định 

chặt chẽ về tiếp nhận bệnh nhân, không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh 

hưởng đến hoạt động của toàn bộ bệnh viện. 

 5. Phòng Y tế huyện chủ trì phối hợp với Công an huyện, Ban CHQS 

huyện, trung tâm Y tế huyện và các đơn vị liên quan tham mưu Ban chỉ đạo của 

huyện tổ chức việc giám sát, cách ly tập trung trên địa bàn huyện đối với những 

trường hợp liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai theo đúng quy định. 

 6. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ động phối kết hợp chặt chẽ với các 

cơ quan chuyên môn, ban, ngành đoàn thể của huyện thực hiện hiệu quả các 

nhiệm vụ trên địa bàn địa phương phụ trách; có trách nhiệm rà soát các đối 

tượng trên địa bàn liên quan đến bệnh viện Bạch Mai, tổ chức đưa về khu cách 

ly tập trung theo yêu cầu của huyện. 

 7. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các phòng, ban, ngành, đoàn thể 

của huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của 

ngành, lĩnh vực, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện và chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND huyện trong việc thực hiện các nội dung nêu trên, thường 

xuyên báo cáo tình hình về UBND huyện (qua phòng Y tế huyện)./. 

  
 

Nơi nhận:                                                               
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ phòng chống dịch; 

- Trang thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 

Đỗ Trọng Luận 
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