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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 578/UBND-VP6 ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 

326/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 khẩn trương 

thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương lớn về thực hiện mục tiêu kép: vừa sẵn 

sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội.  

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y 

tế: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm và trên phương tiện giao thông công 

cộng; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập 

đông người tại nơi công cộng; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, dần hình thành 

thói quen, nếp sống phù hợp trong tình hình mới để giữ an toàn cho bản thân và xã hội. 

Từng đơn vị, doanh nghiệp, tập thể và từng cá nhân đều tích cực xác lập trạng thái bình 

thường mới, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, vừa phòng, chống dịch.  

- Tăng cường kiểm tra, bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong 

tình hình mới; tiến hành xử phạt các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống 

dịch bệnh.  

- Tập trung chuẩn bị tốt các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh, bảo đảm an 

toàn các sự kiện chính trị, kinh tế- xã hội, các hoạt động đối ngoại, thúc đẩy giao thương 

quốc tế trong điều kiện bình thường mới; chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để thúc đẩy, 

thu hút đầu tư, nhất là từ các đối tác lớn.  

- Việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phải bảo đảm tạo điều kiện 

thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Nghiêm cấm việc 

áp dụng các biện pháp có tính chất “ngăn sông, cấm chợ", hạn chế đi lại, hạn chế giao 

thương.  
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- Tất cả người nhập cảnh tự chi trả chi phí cách ly và xét nghiệm; phải cài đặt ứng 

dụng khai báo y tế điện tử (NCOVI). Đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam 

làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) thực hiện theo quy định của Bộ Y tế.  

- Tiếp tục thúc đẩy triển khai công việc theo hình thức trực tuyến trên môi trường 

mạng; tăng cường tuyên truyền hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch trong tình hình 

mới, đề cao cảnh giác, thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn tại các cơ sở và hoạt động thuộc phạm vi, lĩnh vực 

quản lý nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện mục tiêu kép không để đình 

trệ, đứt gãy các hoạt động kinh tế. 

 2. 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.  

3. Trung tâm Y tế  

- Chủ động chuẩn bị các kịch bản, ứng phó các tình huống xảy ra của dịch bệnh 

trên địa bàn huyện, đặc biệt tại các cơ sở khám chữa bệnh, tại cơ quan, các cơ sở sản 

xuất, nhà máy, xí nghiệp có lượng lao động lớn, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực đáp 

ứng yêu cầu phòng, chống dịch; thường xuyên tổ chức diễn tập, tập huấn và chuẩn bị 

sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực cho các tình huống dịch bệnh.  

- Cập nhật và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình 

mới. Kiểm tra, theo dõi y tế, lấy mẫu xét nghiệm với các trường hợp nhập cảnh vào Yên 

Mô. Khi xuất hiện ca mắc bệnh phải khẩn trương, quyết liệt truy vết các trường hợp có 

nguy cơ, cách ly kịp thời; tham mưu và tổ chức khoanh vùng thật gọn, dập dịch triệt để.  

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

và công tác chuẩn bị phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến xã, bảo 

đảm luôn sẵn sàng, chủ động đáp ứng với mọi tình huống của dịch bệnh.  

- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên 

quan tổ chức thực hiện cách ly người nhập cảnh tại các cơ sở lưu trú và có thu phí; tiếp 

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

chống dịch, không để lây nhiễm chéo và lây nhiễm trong cộng đồng. Tiếp tục khảo sát, 

lựa chọn các cơ sở lưu trú làm nơi cách ly người nhập cảnh có thu phí, bảo đảm cơ số 

và tiêu chuẩn đúng theo quy định để tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 huyện quyết định.  

- Lãnh đạo Trung tâm Y tế kịp thời phát hiện, báo cáo UBND huyện điều chỉnh các 

bất cập, không phù hợp/kém hiệu quả trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch tại địa phương.  
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4. Phòng Tài chính- Kế hoạch  

Hướng dẫn triển khai thực hiện việc thu phí đối với tất cả các trường hợp nhập 

cảnh vào Việt Nam được cách ly trên địa bàn huyện Yên Mô theo hướng dẫn của Trung 

ương.  

5. Phòng Văn hóa- Thông tin, Đài truyền thanh huyện 

Tiếp tục truyền thông về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới và thực 

hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhất là đối với người cao tuổi, có bệnh 

lý nền; khuyến khích khai báo y tế tự nguyện, cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.  

6. Công an huyện 

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp 

nhập cảnh trái phép vào địa bàn huyện; 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. Tích cực tham mưu ban hành các chế tài xử phạt 

các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh.  

- Phối hợp với Trung tâm Y tế 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, không để lây 

nhiễm chéo và lây nhiễm trong cộng đồng.  

- Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất hỗ trợ cho các chuyên gia, nhà quản lý 

doanh nghiệp, lao động tay nghề cao nước ngoài nhập cảnh làm việc tại Yên Mô.  

7. 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 và cài 

đặt và sử dụng phần mềm truy vết Bluezone.  

- 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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