
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH BÌNH 

 

Số:         /UBND-VP6 
V/v triển khai thực hiện các Thông báo số 

131, 137/TB-VPCP về Kết luận của Thủ 

tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ về 

phòng, chống dịch Covid-19  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ninh Bình, ngày       tháng      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 các Thông báo số 137, 131/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ 

thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng 

Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia tại các cuộc họp               

trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19; căn cứ tình hình dịch tại địa 

phương và các tỉnh, thành phố trong cả nước, 

Để chủ động 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. Các cấp, các ngành, các địa phương không được chủ 

quan, lơ là, mất cảnh giác khi không có dịch trong cộng đồng; luôn bình tĩnh, sáng 

suốt, bám sát tình hình thực tế, chủ động, tích cực, quyết liệt thực hiện có hiệu 

quả các biện pháp phù hợp trong phòng, chống dịch. 

2. Quyết liệt, chủ động hơn nữa trong công tác chỉ đạo, công tác tuyên 

truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chức năng, 

nhiệm vụ; thực hiện nghiêm thông diệp 5K của Bộ Y tế, chú ý đeo khẩu trang, 

không tụ tập đông người. Kêu gọi, khuyến khích mọi cơ quan, tổ chức,                    

địa phương, doanh nghiệp, người dân tích cực tham gia đóng góp nguồn lực xây 

dựng Quỹ vắc xin. Đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông để người dân hiểu, 

tin tưởng, chia sẻ, thông cảm, được truyền cảm hứng để tích cực tham gia, tự 

nguyện đóng góp nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch. 

3. Thực hiện tốt công tác quản lý trên địa bàn, rà soát, lập danh sách các 

trường hợp có yếu tố dịch tễ đến địa bàn để quản lý, theo dõi. Đề cao trách nhiệm 

người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch. Phát huy vai trò tích 

cực của Tổ Covid-19 cộng đồng ở cơ sở. 
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- Kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập cảnh, đặc biệt là ngăn ngừa, phát hiện, 

xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, cư trú trái phép. Thực hiện 

nghiêm quy trình, thủ tục quản lý công tác cách ly tập trung, theo dõi chặt chẽ y 

tế sau cách ly, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch. 

- 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…). 

- UBND các cấp, các lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác 

kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm các quy định về 

phòng, chống dịch. Tập trung vào các hành vi như: không đeo khẩu trang nơi   

công cộng, trong khu cách ly; tập trung đông người; không thực hiện nghiêm quy 

định về tạm dừng hoạt động sân Golf và tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu. 

4. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19, đánh giá mức độ an toàn, cập nhật lên bản đồ an toàn  

Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà máy, xí nghiệp, công trường,   

khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với 

công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các nhà 

máy, xí nghiệp, công trường, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn và những 

người liên quan (người cung cấp, vận chuyển vật tư, hàng hóa, suất ăn…).  

5. Triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo 

thứ tự ưu tiên một cách hợp lý, hiệu quả, trước hết ưu tiên cho các lực lượng        

tuyến đầu và các địa bàn trọng điểm, công nhân, người lao động trong các khu công 

nghiệp có mật độ cao, dễ lây nhiễm; chủ động tuyên truyền để người dân hiểu, tự 

giác, tích cực tham gia việc tiêm vắcxin. 

6. Rà soát, cập nhật hoàn thiện các phương án phòng, chống dịch của cơ 

quan, đơn vị, địa phương để chủ động trong các tình huống dịch bệnh xảy ra với 

phương châm 4 tại chỗ. 

7. Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước. Tổ chức phổ biến, quán triệt, 

yêu cầu đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải gương 

mẫu chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, không tập trung đông người, 

ăn uống tại hàng quán; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch 

cho bản thân và gia đình; tham gia phát hiện, tố giác người nước ngoài nhập 

cảnh trái phép, người từ nơi khác đến cơ trú bất hợp pháp và người từ vùng dịch 

trở về trên địa bàn nhưng không tự giác khai báo y tế, khai báo không trung thực. 

8. Căn cứ tình hình dịch trong cả nước, Sở Y tế hướng dẫn, thông báo các 

đối tượng phải cách ly, khai báo y tế, giám sát y tế trong đợt dịch này để nhân 

dân được biết. 
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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.Tr96a_CVYT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 
 

  Tống Quang Thìn 
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