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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.   

 
 

 

Thực hiện Công văn số 47/UBND-VP6 ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh 

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

báo số 22/TB-VPCP về 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 và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện ngay 

các nội dung sau:  

1. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19 tại các văn 

bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Tăng cường đề cao cảnh giác, tuyệt đối 

không chủ quan, mất cảnh giác; tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm “chống dịch 

như chống giặc”; thực hiện nghiêm chiến lược “lấy phòng dịch làm ưu tiên, khóa 

chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để ở bên trong, chữa 

trị hiệu quả”. 

2. Bám sát tình hình dịch, chuẩn bị các kịch bản, tình huống, giải pháp để chủ 

động ứng phó hiệu quả, thành công với “làn sóng mới” lây nhiễm COVID-19, bảo 

đảm phát hiện nhanh hơn, hành động nhanh và quyết liệt hơn để dập dịch triệt để 

trong thời gian nhanh nhất.  

3. Nâng cao mức cảnh báo, cảnh giác phòng, chống dịch trên địa bàn toàn 

huyện. Thực hiện nghiêm Công văn số 165/UBND-YT ngày 29/01/2021 của UBND 

huyện về việc khẩn trương tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

4. Đảm bảo mua sắm vật tư, thiết bị phòng dịch cần thiết, kịp thời. 

5. Phòng Y tế  

- Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện để tham mưu 

cho Chủ tịch UBND huyện, 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. 
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- Tham mưu tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19 trên địa 

bàn huyện. 

6. Trung tâm Y tế  

- Bám sát tình hình, chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang 

thiết bị, vật tư… cho phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ. 

- Mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, trang thiết bị phòng hộ, hóa chất, sinh 

phẩm phục vụ phòng, chống dịch trên địa bàn huyện trong trường hợp khẩn cấp theo 

quy định. Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính- Kế hoạch và các cơ quan liên quan 

tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện và UBND huyện báo cáo Thường trực Huyện 

ủy để quyết định chủ trương, bảo đảm kịp thời kinh phí mua sắm, không để xảy ra 

tiêu cực, tham nhũng. 

7. Phòng Văn hóa- Thông tin, Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh huyện  

Tiếp tục truyền thông mạnh mẽ, thường xuyên và kịp thời đưa thông tin về 

tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để nhân dân đề cao cảnh 

giác, thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế; khuyến khích thực hiện khai báo y tế tự 

nguyện, cài đặt các ứng dụng truy vết, nhất là Bluezone và thông báo cho chính 

quyền về các trường hợp nhập cảnh trái phép, nghi mắc bệnh hoặc đi về từ vùng có 

dịch; đẩy mạnh thanh toán điện tử và làm việc trực tuyến. 

8. Công an huyện  

Tích cực phối hợp kiểm tra, rà soát phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái 

phép, những người đi về từ vùng dịch vào địa bàn huyện để áp dụng các biện pháp 

phòng dịch theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của 

pháp luật.  

9. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị- xã hội, đoàn 

thể quần chúng chủ động vào cuộc vận động hội viên, đoàn viên thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan và tích cực, tự giác khai báo y tế, 

tố giác những hành vi vi phạm phòng, chống dịch COVID-19. 

10. UBND các xã, thị trấn 

- Tiếp tục lựa chọn, chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở cách ly tập trung tại địa 

phương; thực hiện đầy đủ các hướng dẫn phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo quốc 

gia phòng, chống dịch COVID-19, của Bộ Y tế, của tỉnh, của huyện.  

- Tiếp tục huy động các lực lượng trên địa bàn (đặc biệt là phát huy vai trò 

của Tổ COVID cộng đồng) cùng nhân dân phát động phong trào đi từng ngõ, gõ cửa 

từng nhà, rà từng đối tượng để kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, 

người đi về từ vùng dịch chưa khai báo, coi người nhập cảnh trái phép như người 

nghi nhiễm bệnh để áp dụng biện pháp y tế theo quy định. 

- Tăng cường kiểm tra, đánh giá an toàn phòng chống dịch tại các cơ quan, 

đơn vị, cơ sở sản xuất- kinh doanh, cơ sở lao động, nơi tập trung đông người, các 

thôn xóm, các hộ gia đình… trên địa bàn; khẩn trương áp dụng các biện pháp khắc 
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phục tồn tại, hạn chế và chủ động giải quyết khó khăn trong việc phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 tại địa phương.   

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

huyện, UBND huyện về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn 

quản lý.  

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

tế xã hội. 

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 

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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