
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH BÌNH 

 

Số:         /UBND-VP6 
V/v triển khai thực hiện Công điện 

1068/CĐ-TTg; văn bản số 1070/TTg-

KGVX, văn bản số 5553/VPCP-KGVX 

về phòng, chống dịch Covid-19  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ninh Bình, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

         Kính gửi: 

           - Giám đốc Công an tỉnh; 

           - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;  

           - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

       - Giám đốc Sở Y tế; 

           - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; 

            - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.  

 

Thực hiện Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; 

văn bản số 1070/TTg-KGVX ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tập 

trung chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19; văn bản số 

5553/VPCP-KGVX ngày 12/8/2021 của Văn phòng Chính phủ về một số điểm 

chú ý trong thực hiện chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh covid-19,  

Để chủ động triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngăn 

chặn xâm nhập, lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

 1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về 

phòng, chống dịch Covid-19. Với quan điểm đặt tính mạng, sức khỏe của người 

dân lên trên hết, trước hết; quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 trên nguyên tắc 

linh hoạt, sáng tạo, không máy móc, cứng nhắc, tùy từng thời điểm, từng nơi, từng 

địa phương, địa bàn, cơ quan, đơn vị để lựa chọn ưu tiên phù hợp giữa phòng 

chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp, các ngành, các địa phương thực 

hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng, chống 

dịch; không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.  

2. Tăng cường huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nhất là hệ 

thống chính trị ở cơ sở; đồng thời kêu gọi mọi người dân chia sẻ, thông cảm những 

khó khăn, phức tạp trong phòng chống dịch, tích cực hưởng ứng, tham gia phòng, 

chống dịch vì sức khỏe của chính mình, vì cộng đồng và vì sự phát triển chung 

của tỉnh, của đất nước. Đẩy mạnh phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của hệ thống 

chính trị cơ sở trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tại từng 

tổ dân phố, khu dân cư… Tất cả các địa phương phát huy vai trò tích cực của Tổ 

Covid-19 cộng đồng ở cơ sở, công an xã, hệ thống giám sát y tế cơ sở thực hiện 
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nghiêm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” và các giải pháp đồng bộ để 

phát hiện, quản lý y tế theo quy định tất cả các trường hợp người đến từ vùng dịch, 

nhập cảnh Việt Nam về địa phương.  

- Tiếp tục thành lập, kiện toàn trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch cấp 

tỉnh, huyện, xã, bảo đảm tổ chức chỉ đạo điều hành tập trung, thống nhất, thông 

suốt, kịp thời, hiệu quả. 

- Tăng cường, quản lý chặt chẽ đối với các trường hợp cách ly, giám sát tại 

nhà hoặc nơi cư trú đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định (sinh hoạt riêng, ăn uống 

riêng, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc…). 

3. Thực hiện xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm khoa học, hiệu 

quả; tránh lạm dụng xét nghiệm, lãng phí. Khi cần xét nghiệm tầm soát cộng đồng 

ở những thời điểm nhất định thì thực hiện lẫy mẫu đại diện gia đình, xét nghiệm 

mẫu gộp; 

- Nghiên cứu, xây dựng phương án tổ chức các tầng điều trị (mô hình 3 tầng 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế) cần vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình, điều 

kiện của từng địa phương, từng cơ sở y tế 

- Đối với các bệnh viện cần bảo đảm nhân lực, thuốc, ô -xy y tế, trang thiết bị, 

máy mọc, trang bị bảo hộ ... theo quy định để bảo đảm số giường điều trị thực chất.  

4. Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 

Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy 

ra tiêu cực. 

Yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc triển khai 

thực hiện các nội dung chỉ đạo trên và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với 

lĩnh vực, địa phương phụ trách./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc TU;  

- Các thành viên BCĐ phòng chống dịch của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Cổng TTĐT tỉnh, các VP; 

- Lưu: VT, VP2, VP6. 

  2.Tr173_CVYT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 
 

  Tống Quang Thìn 
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