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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện
Ngày 14 tháng 12 năm 2021, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh
Covid19 trên địa bàn huyện, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách để chỉ đạo các đơn vị,
địa phương triển khai công tác phòng chống dịch. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng
chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Bùi Duy Quang, Phó Bí
thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 huyện; các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện,
Lãnh đạo Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Giáo dục- Đào tạo
huyện; Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND thị trấn Thiên Tôn, xã Ninh Hoà; Hiệu trưởng
trường THPT Hoa Lư A, Trường THCS xã Đinh Tiên Hoàng. Sau khi nghe các đơn
vị, địa phương báo cáo tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, ý kiến
phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị và ý kiến phát biểu của đồng chí Bùi
Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch
Covid 19 huyện kết luận như sau:
Trong thời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện đã
được triển khai một cách chủ động, khẩn trương, quyết liệt. Tuy nhiên, trên địa bàn thị
trấn Thiên Tôn, xã Ninh Hoà và xã Ninh Giang đã xuất hiện các ca lây nhiễm trong
cộng đồng. Để triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, Ban chỉ đạo huyện
yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện,
UBND các xã, thị trấn và nhân dân khẩn trương triển khai thực hiện tốt một số nội
dung sau:
1. Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn:
- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQCP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Công văn số 246/BCĐ-VP6 ngày 22/10/2021
của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình về triển khai thực hiện
các biện pháp tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid19 của tỉnh và các văn bản chỉ đạo của huyện.
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- Tăng cường thông tin tuyên truyền về tình hình dịch bệnh Covid-19, nghiêm
túc thực hiện thông điệp 5K, 5T của Bộ Y tế. Đẩy mạnh tuyên truyền gương nguời tốt,
việc tốt, đồng thời cũng phản ánh kịp thời những trường hợp không chấp hành
nghiêm việc phòng chống Covid-19.
- Chủ động phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa các phòng, ban, ngành,
đoàn thể và các địa phương trong phòng, chống dịch nhất là những vấn đề đột xuất,
phát sinh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, khai
báo điện tử, kiểm soát dịch bệnh.
- Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân hạn chế các hoạt động tập
trung đông người như: đám cưới, đám tang, các nhà hàng, quán ăn. Kiểm soát chặt
chẽ, xử lý nghiêm các hoạt động kinh doanh có điều kiện vi phạm các quy định về
phòng chống dịch.
- Rà soát, chuẩn bị các điều kiện để mỗi xã, thị trấn thành lập 01 khu cách ly
tập trung trong trường hợp tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.
2. Đảng uỷ, UBND thị trấn Thiên Tôn, xã Ninh Hoà, xã Ninh Giang và các
xã có liên quan:
- Huy động cả hệ thống chính trị, Ban chỉ đạo Phòng chống Covid19, Tổ Covid
cộng đồng phối hợp với Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện rà soát, lập danh sách các
đối tượng F1,F2 liên quan đến các ca lây nhiễm trong cộng đồng để tổ chức lấy mẫu xét
nghiệm, khoanh vùng, tổ chức cách ly chặt chẽ các đối tượng này theo quy định đảm
bảo không để sót, lọt các đối tượng, xử lý nghiêm các đối tượng khai báo y tế không
trung thực (đối với các đối tượng F1, F2 dưới 18 tuổi giao UBND thị trấn Thiên Tôn,
Ninh Hoà, Ninh Giang và các xã khác tổ chức cách ly, giám sát chặt chẽ tại nhà).
- Tổ chức phun khử khuẩn tại Trường THPT Hoa Lư A, Trường THCS Đinh
Tiên Hoàng và tại các khu vực có nguy cơ cao.
- Rà soát, chuẩn bị các điều kiên cần thiết để thiết lập hu cách ly tập trung có
khả năng tiếp nhận từ 70 đến 120 người trong trường hợp phát sinh thêm các ca
nhiễm trong cộng đồng.
3. Trung tâm Y tế huyện:
- Tập trung nhân lực, phương tiện để tổ chức truy vết, điều tra, lấy mẫu xét nghiệm
các trường hợp F1, F2 liên quan đến các ca nhiễm tại Trường THPT Hoa Lư A, Trường
THCS Đinh Tiên Hoàng, tại xã Ninh Hoà, Ninh Giang, phấn đấu hoàn thành lấy mẫu các
đối tượng F1 xong trước 17g ngày 14/12/2021; hướng dẫn UBND thị trấn Thiên Tôn,
Ninh Hoà, Ninh Giang và các xã khác tổ chức khoanh vùng, cách ly và giám sát chặt chẽ
các đối tượng theo quy định.
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- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các kịch bản của các phương án ứng phó với tình
hình dịch bệnh, lường đón trước các tình huống xảy ra; chuẩn bị đầy đủ nhân lực,
phương tiện, trang thiết bị, vật tư, thuốc,... cần thiết cho phòng, chống dịch, điều trị
người mắc bệnh.
4. Công an huyện:
- Chủ trì, phối hợp với trung tâm Y tế; UBND các xã, thị trấn khẩn trương tiến
hành truy vết các đối tượng F1, F2 liên quan đến các ca nhiễm trong cộng đồng.
- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định trong phòng, chống dịch
COVID-19 như: không đeo khầu trang, không khai báo, khai báo không trung thực, nhất
là các cơ sở kinh doanh dịch vụ không chấp hành các quy định về phòng chống dịch.
5. Trường THPT Hoa Lư A, THCS Đinh Tiên Hoàng:
Huy động tất cả lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng y
tế tiến hành rà soát, truy vết các đối tượng là F1, F2 liên quan đến các ca nhiễm trong
nhà trường. Xây dưng phương án dạy học phù hợp với diễn biến của dịch bệnh
6. Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện:
- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện tăng cường hướng dẫn, giám sát
và yêu cầu giáo viên và các em học sinh khi đến trường thực hiện nghiêm việc đeo
khẩu trang, khử khuẩn, đo thân nhiệt và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
theo đúng quy định.
- Chủ động xây dựng phương án dạy học trực tuyến trong trường hợp dịch
bệnh diễn biến phức tạp.
7. Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền thanh huyện:
Tăng cường thời lượng phát sóng, đảm bảo 2 giờ/lần để đẩy mạnh công tác
tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, các quy định của Trung ương, của tỉnh, của
huyện về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng
để nhân dân biết và thực hiện.
Giao Trung tâm Y tế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả báo cáo
UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện theo quy định./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo tỉnh (để báo cáo);
- Sở Y tế;

- Thường trực Huyện ủy;
- Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện;
- Ban Chỉ đạo PC dịch Covid-19 huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- Lưu VT.

Ký bởi: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
Email: vpubhl.hl@ninhbinh.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Ninh Bình
Chức vụ: Huyện Hoa Lư
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