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V/v triển khai thực hiện Công điện của
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Hoa Lư, ngày 28 tháng 8 năm 2021

Kính gửi:
- Trưởng Công an huyện;
- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện;
- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể,
các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 542/UBND-VP6 ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh về
việc triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19; Kết luận số 42/KL-UBND ngày 27/8/2021 của
đồng chí Chủ tịchUBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình.
Để chủ động triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid 19, nhanh
chóng ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan dịch bệnh trên địa bàn huyện nhằm bảo vệ sức
khỏe và tính mạng nhân dân, UBND huyện chỉ đạo như sau:
I. QUAN ĐIỂM LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của
huyện về phòng, chống dịch Covid-19. Với quan điểm đặt tính mạng, sức khỏe của
người dân lên trên hết, trước hết, kết hợp linh hoạt, hiệu quả giữa tập trung chỉ đạo
và phân cấp thực hiện, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch và phát
triển kinh tế – xã hội. Huy động mạnh mẽ sự tham gia, chấp hành, tuân thủ quy định
phòng, chống dịch của Nhân dân, coi nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh là trách
nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mỗi người dân để bảo vệ sức khoẻ cho cho chính
mình, gia đình mình và cộng đồng.
2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo
và chịu trách nhiệm về kết quả phòng, chống dịch trên địa bàn. Bảo đảm lãnh đạo, chỉ
đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt, dứt khoát, quyết liệt, hiệu quả. Thành lập
Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch cấp xã do đồng chí Chủ tịch UBND đứng đầu,
quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, ban hành quy chế hoạt động; phân công
ứng trực 24/24 giờ để kịp thời tiếp nhận, xử lý, báo cáo theo thẩm quyền mọi vấn đề
liên quan đến phòng, chống dịch trên địa bàn.
Ưu tiên cao nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh; đồng thời quan tâm chỉ
đạo phát triển các mặt kinh tế - xã hội và các công việc quan trọng khác trên nguyên
tắc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch.
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3. Huy động sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống
nhất của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, chính trị xã
hội, tổ chức tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài huyện trong công tác
phòng, chống dịch, nhất là vận động, hướng dẫn, giải thích, thuyết phục và yêu cầu
người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và hưởng ứng chiến
dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện.
4. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách trước mắt và lâu
dài, không được tự mãn với những kết quả phòng, chống dịch đang có, tuyệt đối
không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, phải luôn sẵn sàng cho mọi tình huống dịch có
thể xảy ra.
5. Đại dịch Covid-19 hiện nay có diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, đặc biệt
là sự xuất hiện của các biến thể mới, nguy hiểm. Vì vậy, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo
và tổ chức thực hiện cần nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất; phát huy dân chủ, trí tuệ
tập thể, bám sát thực tiễn, cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe; khi thực hiện cần chủ động, linh
hoạt, sáng tạo, không cầu toàn, không nóng vội, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kịp thời
bổ sung, hoàn thiện phù hợp với tình hình, nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung tâm Y tế
- Chịu trách nhiệm về chuyên môn, giám sát tình hình sức khỏe nhân dân; tham
mưu, tổ chức triển khai quyết liệt, triệt để các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên
địa bàn huyện. Chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án theo từng cấp độ dịch bệnh, nhằm
nhanh chóng ngăn chặn và không để lây lan dịch bệnh ra ngoài cộng đồng, hạn chế
thấp nhất số mắc và tử vong.
- Chủ trì tham mưu Quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy cấp huyện, trong
đó Chủ tịch UBND huyện là Chỉ huy trưởng.
- Phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan,
đơn vị liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo huyện ban hành Phương án đáp ứng với tình
huống phải thực hiện giãn cách xã hội, cách ly xã hội, cách ly y tế vùng (phong tỏa)
theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
- Tổ chức đáp ứng nhanh, truy vết thần tốc với các thông tin về các trường hợp
tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, giám sát các trường hợp về từ các ổ dịch vùng
dịch, tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời rà soát, cách ly các trường hợp
liên quan theo quy định. Tiếp tục tuyên truyền, vận động các gia đình thông tin cho
người thân của mình đang ở các tỉnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg không
được rời địa bàn, không trở về địa phương trong thời gian này, “ai ở đâu ở đó” hoặc
thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch bệnh do UBND huyện quy định
khi có nhu cầu trở về địa phương.
- Nâng cao năng lực lấy mẫu xét nghiệm các tuyến đặc biệt là tuyến y tế cơ sở,
thực hiện thần tốc xét nghiệm diện rộng để phát hiện sớm, cách ly, phân loại kịp thời
và điều trị phù hợp, hiệu quả bệnh nhân mắc Covid-19 theo quy định.
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- Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở thu
dung, chăm sóc, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 theo 05 cấp độ theo Kế hoạch số
1014/KH-BCĐ ngày 24/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19
huyện; tránh tình trạng chồng chéo, quá tải và hạn chế thấp nhất tử vong.
- Tiếp tục chủ động hơn nữa trong việc tiếp cận với các nguồn vắc xin để đưa
về địa phương tiêm cho người dân. Tổ chức tiêm chủng miễn phí, an toàn, kịp thời,
hiệu quả, không phân biệt các loại vắc xin, không tổ chức tiêm chủng dịch vụ có thu
tiền. Thông tin đến người dân tinh thần vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm
nhất; khắc phục ngay tình trạng chờ đợi lựa chọn vắc xin (nếu có) nhằm tăng diện
bao phủ để bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho người dân.
2. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện
- Siết chặt các quy định, quy trình thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch y
tế liên ngành trên địa bàn toàn huyện, kiểm soát chặt chẽ tất cả người và các phương
tiện di chuyển qua chốt đặc biệt là người từ vùng dịch trở về địa phương để đưa đi
cách ly theo quy định. Không để cán bộ, chiến sỹ, nhân viên làm nhiệm vụ tại các
chốt kiểm dịch bị lây nhiễm dịch bệnh.
- Rà soát và kiểm soát chặt chẽ tại các Chốt kiểm soát theo Quyết định số
1108/QĐ-BCĐ ngày 10/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện
và tại tất cả các, đường mòn, lối mở, các ngõ tự phát giáp ranh với các địa phương có
thể vào được địa phận huyện Hoa Lư đặc biệt là các địa phương đang có ca bệnh lây
lan trong cộng đồng.
- Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống dịch xảy ra; Bảo
đảm an toàn, an ninh trên không gian mạng, quản lý các tin đồn gây hoang mang dư luận.
Tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc tổ chức thực hiện cách ly tập trung
trong phòng, chống dịch; Chủ động phương án, huy động lực lượng hỗ trợ đảm bảo
an ninh, trật tự an toàn xã hội trong trường hợp phải thực hiện giãn cách xã hội.
3. Phòng Kinh tế & Hạ tầng
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn
tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ để đảm bảo lương thực, thực phẩm, các
dịch vụ thiết yếu cho người dân nhất là người già, trẻ em, nhóm người yếu thế... trong
trường hợp phải giãn cách xã hội theo Phương án số 05/PA-UBND ngày 18/8/2021
và Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND huyện.
- Đảm bảo vận tải, lưu thông hàng hóa, thông suốt mọi lúc, mọi nơi trên địa
bàn huyện. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các phòng, ngành và các xã, thị trấn để
xử lý linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận tải, lưu thông hàng hóa, nhất là
hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch, phục vụ đời sống nhân dân và nguyên
vật liệu sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu...
4. Đoàn công tác liên ngành theo Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày
31/5/2021 của UBND huyện
Tiếp tục tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, chỉ cho hoạt động
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ở những nơi đủ điều kiện theo nguyên tắc “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an
toàn” Chủ động phối hợp các đơn vị chức năng gặp gỡ, tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các
khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.
5. UBND các xã, thị trấn
- Tăng cường công tác tuyên truyền, bảo đảm tính thống nhất, kịp thời, chính
xác. Phát huy vai trò của toàn bộ hệ thống tuyên truyền, nhất là mạng lưới thông tin
cơ sở. Lan tỏa những mô hình tốt, điển hình tiên tiến, cách làm hiệu quả của các tổ
chức và cá nhân trong phòng, chống dịch. Kiên quyết đấu tranh, phản bác các thông
tin sai trái, xấu độc gây hoang mang, lo lắng cho người dân.
- Thành lập Trung tâm Chỉ huy cấp xã do đồng chí Chủ tịch UBND đứng đầu,
quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, ban hành quy chế hoạt động phân công
ứng trực 24/24 giờ để kịp thời tiếp nhận, xử lý, báo cáo theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế, các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng
Phương án đáp ứng với tình huống phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số
16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các xã, thị trấn. Dự thảo phương
xong trước ngày 10/9/2021.
- Tiếp tục duy trì công tác rà soát, nắm bắt tình hình di biến động của người
dân trên địa bàn, người đi lao động tại các địa phương khác ngoài huyện.
- Xây dựng phương án cụ thể tổ chức tiếp nhận, quản lý, giám sát, xét nghiệm
người được đặc xá về địa phương bảo đảm an toàn theo đúng quy định về phòng,
chống dịch Covid-19.
Yêu cầu Trưởng Công an huyện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện,
Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, 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 chịu trách
nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện về việc thực hiện công tác phòng,
chống dịch COVID-19 đối với lĩnh vực, địa phương phụ trách.
Giao Trung tâm Y tế huyện theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện báo
cáo kịp thời UBND huyện theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (để b/c);
- Thường trực Huyện ủy;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.
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