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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN YÊN MÔ 

 

Số:             /UBND-YT 
       

V/v tiếp tục tăng cường triển khai 

các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 

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 địa bàn huyện; 

    - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 172/UBND-VP6 ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai các nhiệm vụ sau: 

1. Xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ quan 

trọng hàng đầu của địa phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và huy động mọi 

nguồn lực cho công tác phòng chống dịch Covid-19; tiến hành rà soát, dự liệu các 

tình huống dịch bệnh, không để bị động, bất ngờ; tập trung, khẩn trương chuẩn bị tốt 

nhất lực lượng, cơ sở vật chất, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bùng phát trên 

diện rộng, bảo đảm phản ứng nhanh, kịp thời, hành động đúng, tuyệt đối không lơ là 

chủ quan, mất cảnh giác, không để dịch lây lan thiếu kiểm soát. 

Cấp ủy các các xã, thị trấn thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch, bệnh COVID-19 của huyện. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực 

hiện nghiêm phương châm sẵn sàng hi sinh lợi ích kinh tế trong ngắn hạn, quyết tâm 

kiểm soát, phòng chống dịch, bảo vệ tốt nhất tính mạng, sức khỏe của nhân dân, thực 

hiện thành công “mục tiêu kép” phòng chống dịch và phát triển kinh tế- xã hội. 

Tổ chức thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, nơi tập 

trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng; tạm dừng hoạt động 

của các dịch vụ quán Bar, Karaoke, game online trên địa bàn huyện. Đồng thời, xử lý 

nghiêm, kể cả xử lý hình sự các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19, nhất là trong việc thực hiện cách ly, khai báo thông tin về dịch tễ, sức 

khỏe du lịch, kiểm tra y tế và kinh doanh lưu trú.  

2. Phòng Y tế 

Chủ trì tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo quyết liệt thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh phù hợp theo từng diễn biến cụ thể của dịch bệnh trên địa 

bàn huyện. 

3. Trung tâm Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Phòng Văn hóa- Thông tin, UBND các 

xã, thị trấn tập trung rà soát, phát hiện nhanh các nguồn lây, nguy cơ lây bệnh, nhất là 

đối với các trường hợp nhập cảnh; ứng dụng công nghệ thông tin để truy tìm các 
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trường hợp có nguy cơ lây bệnh trong số người đã nhập cảnh; thực hiện việc khoanh 

vùng nhanh, kiên quyết cách ly địa bàn có dịch. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung đối với các trường hợp đến 

từ, đi qua vùng có dịch nhập cảnh Việt Nam về Yên Mô; sàng lọc, áp dụng các biện 

pháp cách ly, giám sát y tế  phù hợp đối với từng loại trường hợp, bảo đảm chặt chẽ. 

Đối với người nhập cảnh là chuyên gia, quản lý doanh nghiệp, công nhân tay nghề 

cao… khi nhập cảnh về Yên Mô phải qua kiểm tra và áp dụng các biện pháp phòng, 

chống dịch phù hợp tại cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú theo đúng quy định và 

giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp này. 

- Cung cấp thông tin chính xác về dịch bệnh cho các cơ quan, đơn vị truyền 

thông về phòng, chống dịch; hướng dẫn đầy đủ về các trườn hợp cách ly, giám sát y 

tế, bảo đảm thực hiện thống nhất tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, các cơ quan, 

đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn lập danh sách, triển khai phòng khám khu 

vực, các cơ sở có khả năng để làm địa điểm cách ly tập trung khi cần thiết. 

4. Công an huyện 

- Chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa- Thông tin, Trung tâm Y tế, UBND các 

xã, thị trấn tiếp tục rà soát, nắm chắc thông tin du khách đến từ, đi qua vùng dịch 

nhập cảnh vào Yên Mô. 

- Nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế có phương án chuẩn bị 

các cơ sở cách ly tập trung khi huyện có yêu cầu. 

5. Phòng Văn hóa- Thông tin 

- Chủ trì tham mưu và tổ chức/phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin, 

tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, nhất là việc tuyên truyền thường xuyên, 

trực tiếp đến từng hộ gia đình và từng người dân với nội dung dễ hiểu, ngắn gọn, 

dễ nhớ để người dân biết mình phải làm cụ thể những việc gì để phòng, chống 

dịch. Các thông tin, nội dung tuyên truyền bảo đảm đúng mức, kịp thời, minh bạch 

và khoa học để người dân tin tưởng, không hoang mang; kiểm soát chặt chẽ thông 

tin trên mạng xã hội. 

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế, Công an huyện, UBND các xã, thị 

trấn yêu cầu và hướng dẫn các cơ sở lưu trú, khách sạn có đón khách trên địa bàn 

bảo đảm nghiêm việc Khai báo sức khỏe du lịch và kiểm tra y tế; tham mưu triển 

khai việc tạm dừng hoạt động của các dịch vụ quán Bar, Karaoke, game online 

trên địa bàn huyện.  

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Chủ trì, phối hợp với Đội quản lý thị trường số 4 kiểm tra các cơ sở kinh 

doanh bán khẩu trang phải bảo đảm chất lượng, không được găm hàng, tăng giá bất 

hợp lý, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân.  

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ 

quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn phải bảo đảm cung cầu hàng hóa, 

nhu yếu phẩm, giữ ổn định thị trường. 

7. UBND các xã, thi trấn 

- Tập trung chỉ đạo rà soát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, 

sẵn sàng ứng phó trong từng trường hợp dịch bệnh xảy ra trên trên diện rộng, bảo 
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đảm 4 tại chỗ; tổ chức cách ly và giám sát chặt chẽ việc cách ly tại gia đình, hạn chế 

tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền thôn, 

xóm, tổ dân phố, nhân viên y tế thôn bản,… tập trung rà soát phát hiện nhanh nhất 

các trường hợp nghi nhiễm bệnh để có biện pháp đáp ứng phù hợp; vận động cơ 

quan, doanh nghiệp, nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch. 

- Có phương án chuẩn bị các khu cách ly tập trung trên địa bàn để đón các 

công dân của địa phương thuộc diện cách ly tập trung trong trường hợp cấp bách. 

- Tăng cường các hình thức thông tin, hướng dẫn phòng chống dịch  đến từng 

thôn, xóm, tổ dân phố và từng người dân; in/phô tô và phát tờ rơi cho từng hộ gia 

đình, người dân để người dân hiểu và thực hiện đúng theo các khuyến cáo để phòng 

bệnh dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng./. 

 
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; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

    Đỗ Trọng Luận 
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