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        Kính gửi: 

   - Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn; 

               - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 472/UBND-VP6 ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh 

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

Thông báo số 253/TB-VPCP về phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn, UBND các xã, thị 

trấn khẩn trương triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện, UBND các 

xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân: 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch Covid-19 theo sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện. 

- Tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực 

hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ 

tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 đó là: quan 

điểm “Chống dịch như chống giặc”, trên tinh thần coi trọng sức khỏe và tính 

mạng con người là trên hết, không chủ quan; kiên định thực hiện các nguyên tắc 

phòng, chống dịch: ngăn chặn, phát hiện nhanh, cách ly, khoanh vùng, dập dịch 

triệt để và điều trị hiệu quả, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, huy động sự 

vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đề cao kỷ luật, kỷ 

cương, trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành 

Trung ương và của tỉnh. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương 

mẫu đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Tuyệt đối 

không chủ quan, mất cảnh giác. Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng 

chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội. 

- Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế. Đối với các trường hợp nhiễm bệnh mới trong cộng 

đồng, các diễn biến mới của dịch bệnh cần xử lý bình tĩnh, kiêm quyết với các 

biện pháp phù hợp. 

- Khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 

253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ, Văn bản số 

472/UBND-VP6 ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh, Văn bản số 198/BCĐ-VP6 
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ngày 26/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về việc triển 

khai các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số 1418-CV/HU 

ngày 27/7/2020 của Huyện ủy Gia Viễn. 

- Quán triệt cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã trở 

về từ Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đến nay phải tự giác khai báo y tế và thực hiện 

tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, 

thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức giám sát, theo dõi các 

trường hợp từ vùng có dịch trở về, đặc biệt là từ thành phố Đà Nẵng, tổ chức phân 

loại, lấy mẫu xét nghiệm đối với những trường hợp có yếu tố dịch tễ, có biện pháp 

sẵn sàng ứng phó với các trường hợp dương tính tại cộng đồng. Duy trì đội phản 

ứng nhanh kịp thời phát hiện, khoanh vùng, cách ly, dập dịch hiệu quả. 

- Lập danh sách tất cả các trường hợp đi về từ Đà Nẵng trong thời gian từ 

ngày 01/7/2020; lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp đi về từ Đà Nẵng trong 

thời gian từ ngày 18/7/2020 trở lại đây. 

- Tăng cường giám sát, lấy mẫu xét nghiệm với tất cả các trường hợp có 

triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp, các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, giám 

sát trên diện rộng để phát hiện nguồn lây; kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh 

vùng, xử lý triệt để các ổ dịch. 

- Sẵn sàng thu dung điều trị và bố trí các điều kiện cần thiết phục vụ cho 

điều trị bệnh nhân Covid-19 và các dịch bệnh khác có thể xảy ra.  

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện cung 

cấp thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19. 

3. Công an huyện  

- Chủ trì, phối hợp với ngành y tế, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, 

đơn vị liên quan rà soát, nắm chắc thông tin đối với những người nhập cảnh, đến 

Gia Viễn trong vòng 14 ngày qua đến từ hoặc đi qua vùng có dịch để cung cấp 

cho ngành Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các xã, thị trấn kịp thời có biện 

pháp tiếp cận, giám sát, cách ly theo quy định; tăng cường rà soát, kiểm tra, phát 

hiện, xử lý người nước ngoài hoặc người Việt Nam nhập cảnh trái phép trên địa 

bàn huyện; lập danh sách tất cả những người nhập cảnh trái phép cư trú, lưu trú 

trên địa bàn huyện, coi những trường hợp nhập cảnh trái phép như các trường 

hợp nghi ngờ mắc bệnh để áp dụng các biện pháp cách ly y tế. 

- Đảm bảo an ninh trật tự cho việc cách ly y tế bắt buộc đối với các trường 

hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh.   

- Chỉ đạo công an xã, thị trấn quản lý chặt chẽ công tác tạm trú tạm vắng 

và cư trú trên địa bàn huyện; quản lý chặt chẽ người nước ngoài được phép làm 

việc, lưu trú tại địa phương, đặc biệt tại các cơ sở sản suất, kinh doanh, trường 

học, khách sạn, nhà nghỉ,… 

 - Phối hợp với ngành y tế trong công tác giám sát kiểm dịch đối với người 

nhập cảnh, đi về từ vùng có dịch. 

- Tổ chức xác minh và xử lý các trường hợp tung tin không đúng về tình 

hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng. 
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4. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Phối hợp với ngành Y tế, triển khai ngay các biện pháp phòng chống 

dịch tại các địa điểm du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, du lịch. 

- Thông báo tới các cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành dừng ngay việc tổ 

chức các tour tham quan du lịch đến và đi từ vùng dịch, nhất là từ Đà Nẵng tới 

Gia Viễn và ngược lại để đảm bảo an toàn cho khách và cộng đồng cho đến khi 

có thông báo mới; các cơ sở lưu trú du lịch tạm ngừng việc đón khách lưu trú 

đến từ vùng dịch, nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế đối với khách lưu trú 

và khai báo khách lưu trú hàng ngày cho các cơ quan, đơn vị chức năng và địa 

phương để theo dõi quản lý. 

- Tăng cường kiểm tra, nắm bắt thông tin về khách du lịch, đặc biệt những 

người đến từ vùng có dịch để truyền thông, vận động người dân, khách du lịch 

tự giám sát sức khỏe.  

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

Phối hợp với ngành y tế cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời; đồng thời đẩy 

mạnh tuyên truyền, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến từng người 

dân, hộ gia đình và cộng đồng. 

Chủ động nắm bắt thông tin từ ngành y tế và cung cấp kịp thời, chính xác 

tới cộng đồng để người dân biết tình hình, tránh gây hoang mang; khuyến cáo 

người dân và khách du lịch khi có triệu chứng nghi ngờ thì cần cách ly và đến cơ 

sở y tế để được khám, phát hiện và điều trị kịp thời, người dân hạn chế đi đến 

vùng đang có dịch bệnh khi không thực sự cần thiết. 

Vận động quần chúng nhân dân thông báo kịp thời cho chính quyền địa 

phương khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, đi về từ vùng dịch 

trong cộng đồng để có biện pháp xử lý. Kiểm soát chặt chẽ các thông tin sai lệch 

về tình hình dịch bệnh gây hoang mang trong cộng đồng. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 - Phổ biến thông tin về tình hình dịch, các biện pháp phòng, chống dịch 

cho các đối tượng học sinh, giáo viên. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục giám sát tình 

hình sức khỏe của học sinh, giáo viên, thông báo với ngành y tế các trường hợp 

nghi ngờ mắc bệnh. Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong công tác tuyên 

truyền phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.  

 - Có trách nhiệm tham gia các hoạt động phòng, chống dịch khi có yêu 

cầu của ngành y tế. 

7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  

  Hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng chuyên gia 

nước ngoài sang làm việc thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. 

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 Tham mưu cho UBND huyện đảm bảo kinh phí cho công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 theo đúng quy định. 
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9. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

 Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong đơn vị; chuẩn bị 

sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị tham gia chống dịch trong trường hợp dịch 

bệnh lan rộng. 

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

thành viên 

Huy động hội viên, đoàn viên phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tăng 

cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội 

tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid - 19. 

 11. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo các ban, ngành, cán bộ chuyên môn, các thôn, xóm, tổ dân phố 

tổng rà soát, thống kê, cập nhật thường xuyên, chính xác toàn bộ những người 

dân đi học tập, lao động, buôn bán, du lịch từ vùng có dịch chưa qua 14 ngày 

(đặc biệt là đối tượng đi từ Đà Nẵng về) thông tin cho Ban Chỉ đạo cấp xã, Ban 

Chỉ đạo huyện và ngành Y tế để giám sát, theo dõi sức khỏe và thực hiện cách ly 

theo đúng quy định.  

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở để nâng cao nhận 

thức và hiểu biết của người dân về nguy cơ, đường lây nhiễm, cách phát hiện sớm, 

cách phòng, chống dịch Covid-19. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn 

thể trên địa bàn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm 

túc các nội dung trên và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về việc thực 

hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với lĩnh vực, địa phương phụ trách./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ Phòng, chống Covid-19 tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Hùng 
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