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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 601/UBND-VP6 ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại 

Thông báo số 337/TB-VPCP về phòng, chống dịch COVID-19, UBND huyện yêu 

cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn tập trung thực hiện các nội dung sau: 

1. Cần nghiêm túc, trách nhiệm, thường xuyên triển khai các hoạt động 

phòng, chống dịch, đặc biệt là quản lý chặt chẽ nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ 

các trường hợp nhập cảnh, đồng thời tập trung chỉ đạo thúc đẩy mạnh mẽ nhằm 

sớm phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội trong trạng thái bình thường mới. 

2. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ 

các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới theo đúng hướng dẫn của 

Bộ Y tế; có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

3. Tạo thuận lợi cho người nhập cảnh vào huyện để đầu tư, làm việc và áp 

dụng các biện pháp phòng dịch phù hợp từ khâu nhập cảnh, vận chuyển, cách ly 

tại cơ sở lưu trú, giám sát sau cách ly, làm việc theo kế hoạch,... 

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở lưu trú. Đối với các trường 

hợp nhập cảnh ngắn ngày (từ 5 ngày trở xuống), yêu cầu hạn chế tham gia lễ hội 

(nếu có) và không sử dụng các dịch vụ karaoke, bar... 

4. Tiếp tục chuẩn bị, quản lý tốt việc cách ly tập trung tại cơ sở lưu trú 

trên địa bàn huyện, thực hiện đầy đủ các hướng dẫn phòng, chống dịch, không để 

lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Việc lựa chọn các khách sạn, 

cơ sở lưu trú khác làm nơi cách ly phải đáp ứng yêu cầu như xa trung tâm, không 

phải nơi thường xuyên tập trung đông người, thuận lợi khi cách ly, phong tỏa... 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các khách 

sạn, cơ sở lưu trú, nhà máy, xí nghiệp, cụm công nghiệp; yêu cầu các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thường xuyên và chủ động hơn nữa trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh. 
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5. Phòng Y tế  

- Tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh và tham mưu kịp thời cho UBND 

huyện, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện triển khai thực hiện quyết 

liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. 

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện tổ 

chức kiểm tra thường xuyên công tác chuẩn bị phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế 

và các địa phương, bảo đảm chủ động, sẵn sàng đáp ứng hiệu quả với các tình 

huống dịch bệnh.  

6. Trung tâm Y tế  
- Rà soát và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương về quy trình, biện 

pháp phòng, chống dịch bảo đảm phù hợp, hiệu quả, dễ hiểu, dễ thực hiện kể cả 

các biện pháp phòng, chống dịch đối với cá nhân; có quy chế, quy trình thật cụ thể, 

rõ ràng, thực hiện thuận lợi đối với việc đón nhận, vận chuyển, cách ly tập trung 

ngắn ngày (từ 5 ngày trở xuống) và việc xét nghiệm bắt buộc 02 lần đối với chuyên 

gia, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao nhập cảnh làm việc tại huyện về/đến từ các 

nước đã kiểm soát được dịch bệnh, có hệ số an toàn cao. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các cơ 

sở y tế; yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn huyện thường xuyên và chủ động 

hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch , đặc biệt là tại các khu vực cách ly, 

đón tiếp bệnh nhân. 

- Tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm khác, không vì phòng, chống 

dịch COVID-19 mà làm gián đoạn các biện pháp dự phòng truyền thống dẫn đến 

bùng phát các dịch bệnh khác, nhất là sốt xuất huyết, bạch hầu. 

7. Phòng Văn hóa- Thông tin, Đài truyền thanh huyện 
Tăng cường truyền thông về các biện pháp dự phòng các bệnh truyền 

nhiễm, tránh tình trạng dịch chồng dịch. 

8. Công an huyện 
- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, phát hiện ngay từ những giờ đầu và ngăn chặn 

kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép; xử lý nghiêm việc tổ 

chức nhập cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái 

phép lưu trú, doanh nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh trái phép. 

- Phối hợp với ngành Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương 

tiếp tục thực hiện giám sát chặt chẽ việc cách ly tại cơ sở lưu trú, bảo đảm yêu cầu 

phòng, chống dịch. 

- Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất hỗ trợ và là đầu mối chịu trách nhiệm 

việc cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao nước 

ngoài nhập cảnh làm việc tại huyện Yên Mô. 

9. UBND các xã, thị trấn  

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện về 

việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn. 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc vận động khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI; cài 

đặt và sử dụng phần mềm truy vết Bluezone.  

- Chủ động nắm bắt và quản lý chặt chẽ các đối tượng nguy cơ/đi từ 

nước ngoài về để thực hiện, áp dụng ngay các biện pháp phòng chống dịch; đề 
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cao cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là để dịch bệnh lây lan ra 

cộng đồng. 

- Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh 

tế- xã hội.  

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng 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 chỉ đạo trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy ; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ PCD COVID-19 huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, PYT. 

         ĐT_YT (75) 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Đặng Thái Sơn 
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