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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. 
 

 

 

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại một số nước Châu Á, 

trong đó một số nước trong khu vực Đông Nam Á có chung đường biên giới với 

Việt Nam. Đặc biệt, tại tỉnh Hà Nam, tỉnh sát cạnh bên với tỉnh Ninh Bình đã xuất 

hiện ổ dịch COVID-19 trong cộng đồng (bệnh nhân 2899) và xuất hiện các ca bệnh 

(là F1 của bệnh nhân 2899) tại: Hà Nội, Hưng Yên, TP Hồ Chí Minh. Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh nhận định nguy cơ dịch COVID-19 xuất 

hiện trong cộng đồng tại Ninh Bình là rất lớn, đặc biệt Ninh Bình là tỉnh có tiềm 

năng du lịch.   

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

tại Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình ngày 

30/4/2021, 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 tập trung thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, 

triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của 

tỉnh và của huyện. Rà soát, kích hoạt lại phương án phòng, chống dịch ở mức cao 

nhất, bổ sung các tình huống phù hợp với diễn biến của dịch bệnh. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn đề cao trách nhiệm cá nhân, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Toàn 

huyện tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống 

dịch để bảo vệ tốt nhất tính mạng, sức khỏe nhân dân. Hạn chế thấp nhất dịch bệnh 

xảy ra và lây lan trong cộng đồng; tăng cường công tác kiểm soát hoạt động nhập 

cảnh. Tuyên truyền để toàn dân thực hiện tốt thông điệp 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, 

Khoảng cách, Khai báo y tế, Không tụ tập); có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với 

các hành vi vi phạm. Chỉ đạo các cơ sở như: trường học, bệnh viện, chợ, nhà máy, 

xí nghiệp, các điểm vui chơi, giải trí… rà soát, chấm điểm theo các Bộ Tiêu chí an 

toàn phòng chống COVID-19 đã được ban hành, báo cáo trực tuyến lên các cơ quan 

chủ quản để lập bản đồ trực tuyến an toàn COVID-19 định kỳ theo quy định. 
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3. Phòng Y tế  

Tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện để tham mưu cho 

UBND huyện và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện chỉ đạo triển 

khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp. 

4. Trung tâm Y tế  

- Chỉ đạo các đơn vị y tế phối hợp với lực lượng Công an, Tổ phòng chống 

dịch COVID-19 cộng đồng thực hiện truy vết, cách ly, giám sát các biến động di trú, 

người nhập cảnh tại các cụm dân cư và nhắc nhở người dân nghiêm túc thực hiện 

các quy định phòng chống dịch COVID-19.  

- Rà soát, kiểm tra, bổ sung các kịch bản, phương án cho từng cấp độ dịch 

COVID-19 trên địa bàn huyện; chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, 

xét nghiệm… để đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh.  

- Lập kế hoạch xét nghiệm diện rộng cho các đối tượng có nguy cơ cao như 

nhân viên y tế, người lái đò, người phục vụ tại các khách sạn, khu du lịch theo chỉ 

đạo, hướng dẫn của Sở Y tế.  

- Rà soát toàn bộ quy trình, năng lực cách ly y tế tại khu cách ly tập trung của 

huyện, bảo đảm thực hiện việc cách ly an toàn, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo 

trong các khu cách ly và lây ra cộng đồng; đề xuất phương án mở rộng, nâng cao 

năng lực các khu cách ly dân sự trên địa bàn huyện; hoàn thiện quy trình theo dõi y 

tế sau cách ly, phối hợp với các địa phương để đón công dân khi họ kết thúc cách ly 

y tế tại Ninh Bình; tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo của huyện.  

- Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 an toàn, hiệu quả, đúng 

đối tượng theo quy định; ưu tiên một số đối tượng đang phục vụ tại tuyến đầu trong 

công tác phòng, chống COVID-19.  

- Triển khai tích cực, khẩn trương công tác đảm bảo y tế, phòng chống dịch 

bệnh phục vụ công tác tiếp xúc cử tri, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các kỳ thi năm 2021. 

5. Công an huyện  

- Phối hợp với ngành Y tế thần tốc, quyết liệt truy vết các trường hợp F1, F2, 

F3…, đặc biệt là các đối tượng nhập cảnh trái phép. Quản lý chặt chẽ công tác xuất 

nhập cảnh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại khu cách ly tập trung, các điểm tiêm 

chủng, các khu du lịch…  

- Xử lý nghiêm các đối tượng đưa tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch 

COVID-19 tại Yên Mô.  

6. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Chủ động tham mưu cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tại khu cách ly tập 

trung của huyện để sẵn sàng đón, hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhất cho người nhập cảnh 

vào Việt Nam và người Việt Nam trở về nước cách ly tại huyện theo quy định. Chủ 

động phối hợp với Trung tâm Y tế huyện đề xuất phương án mở rộng, nâng cao năng 

lực các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện. 

7. Phòng Văn hóa- Thông tin  

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị 

trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện, hướng dẫn áp dụng các giải pháp 

công nghệ phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19: Ứng dụng phát hiện tiếp 

xúc gần Bluezone, Ứng dụng khai báo y tế cho người nhập cảnh VHD, Ứng dụng 
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quản lý tờ khai y tế tự nguyện NCOVI, Hệ thống ghi nhận việc đến/đi tại các điểm 

công cộng (Mã QR Code), Hệ thống Bản đồ chống dịch- An toàn COVID-19. 

- Chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại các khu du lịch, thực 

hiện quyết liệt yêu cầu 5K, đặc biệt là việc khai báo y tế.  

- Chuẩn bị sẵn các phương án ngừng đón khách du lịch hoặc không tổ chức 

các tour du lịch đi, đến từ các vùng có dịch tùy theo tình hình dịch bệnh.  

8. Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh huyện  

Tích cực tuyên truyền để người dân nhận thức rõ về nguy cơ do dịch bệnh 

COVID-19 gây ra, từ đó nghiêm túc thực hiện các quy định phòng, chống dịch 

COVID-19. Đưa tin kịp thời, chính xác về dịch COVID-19 tại Yên Mô để người dân 

tin tưởng và yên tâm phối hợp phòng chống dịch COVID-19. 

9. UBND các xã, thị trấn  

- Kích hoạt các Tổ phòng chống COVID-19 tại cộng đồng đi từng ngõ, gõ 

từng nhà, rà từng người để chủ động có các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.  

- Rà soát các khu cách ly tập trung tại địa phương và có phương án chuẩn bị 

sẵn sàng, đầy đủ các điều kiện để cách ly công dân khi cần thiết.  

- Xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ phòng chống dịch COVID-19 

như: Không đeo khẩu trang nơi công cộng, nhập cảnh trái phép, không khai báo y 

tế…  

- Trên cơ sở kịch bản các cấp độ dịch của Trung tâm Y tế, Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn xây dựng các kịch bản cho các tình huống 

dịch bệnh tại địa bàn.  

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai và đảm bảo công tác phòng chống 

dịch COVID-19 đến các điểm bầu cử, đảm bảo triển khai các cuộc tiếp xúc cử tri, 

bầu cử Đại biểu HĐND các cấp và Đại biểu Quốc hội khóa XV an toàn.  

UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành của huyện; 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 và báo cáo 

về UBND huyện (thông qua Phòng Y tế) theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ PCD COVID-19 huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, PYT. 

         ĐT_YT (78) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  

 

 

An Đôn Nghĩa 
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