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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 160/UBND-VP6 ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh 

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

Thông báo số 57/TB-VPCP về phòng, chống dịch COVID-19, UBND huyện yêu 

cầu Trưởng các phòng, ban, ngành 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. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của 

huyện về phòng, chống dịch COVID-19, không chủ quan, mất cảnh giác; đồng 

thời quyết tâm phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới, bảo đảm an 

sinh xã hội. Có phương án cụ thể và tổ chức thực hiện tốt mục tiêu kép. 

2. Chủ động xây dựng các phương án chống dịch với phương châm 4 tại 

chỗ, bảo đảm sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh. 

3. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế, không tụ tập đông người trong trường hợp không cần thiết (đối với đám 

cưới, đám tang cần hạn chế số lượng người tham gia và thực hiện tốt 5K); chú ý 

các biện pháp phù hợp với các đối tượng, khu vực có nguy cơ cao; thường xuyên 

kiểm tra, giám sát phòng chống dịch tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở lưu trú, 

tại nhà...; hạn chế đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh 

tế- xã hội. 

4. 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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5. Trung tâm Y tế  

- Chủ động rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản, thường xuyên tổ chức 

đào tạo, tập huấn, thực hiện diễn tập phòng dịch. Quán triệt phương châm “truy vết 

thần tốc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm rộng, phong tỏa hẹp” và thực hiện cách 

ly tập trung ngay với tất cả các trường hợp tiếp xúc gần (F1), khống chế mầm bệnh, 

không để lây lan rộng ra cộng đồng. Tăng cường giám sát ca bệnh, giám sát nhóm 

người có nguy cơ… và có phương án xử trí thích hợp. Đối với những trường hợp 

đặc biệt thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND huyện và Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 của huyện. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 bảo đảm 

an toàn, khẩn trương, đúng đối tượng, theo lộ trình của Bộ Y tế, Sở Y tế. 

- Xây dựng phương án và chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị, mua sắm đủ trang 

thiết bị phòng hộ, vật tư, thuốc, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2, 

đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19 trên địa bàn huyện, đặc biệt là trong 

thời gian tổ chức bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, các hoạt động năm 

du lịch Quốc gia và tại các cơ sở y tế. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu 

để xảy ra tiêu cực trong mua sắm trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm, vật tư nói 

chung và trong phòng, chống dịch nói riêng. 

6. Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện  

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

trái phép vào địa bàn huyện và xử lý nghiêm theo quy định. 

- Quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, cơ sở cách ly tập trung; tham mưu 

phương án mở rộng và chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở cách ly tập trung để bảo đảm 

cách ly số lượng lớn khi cần thiết. 

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

thanh huyện  

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên các quy định 

về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chú ý hướng dẫn triển khai đầy đủ việc 

khai báo y tế. 

 - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19, bảo đảm an toàn tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú và kinh doanh 

dịch vụ du lịch, chuyến (tour) du lịch trên địa bàn toàn huyện theo quy định. Chưa 

thực hiện việc tiếp nhận khách du lịch ở những địa phương có dịch.  

8. UBND các xã, thị trấn 

- Tiếp tục rà soát, phát hiện, quản lý, cách ly triệt để các trường hợp nguy cơ, 

có yếu tố dịch tễ tới vùng dịch, ổ dịch… theo quy định. 

- Tăng cường giám sát việc tuân thủ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

trên địa bàn. 



3 

- Xây dựng các phương án đáp ứng hiệu quả các tình huống dịch bệnh 

COVID-19, nhất là trong quá trình thực hiện cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân các cấp trên địa bàn.   

- 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 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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