
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-YT 

V/v triển khai thực hiện Công điện 

số 570/CĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về việc chấn chỉnh, 

nâng cao hiệu quả công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 

Tam Điệp, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

 - Trưởng Công an thành phố; 

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; 

- Trưởng phòng Y tế thành phố; 

- Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố; 

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

- Chủ tịch UBND các phường, xã. 

 

Trong thời gian qua, với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự 

ủng hộ tích cực của Nhân dân, nhiều biện pháp phòng, chống dịch phù hợp đã được 

triển khai, hiện tại, dịch bệnh Covid-19 tại nước ta vẫn cơ bản được kiểm soát. Trên 

địa bàn thành phố, không phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng. Tuy nhiên, diễn 

biến của dịch bệnh ngày càng phức tạp, nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng 

vẫn luôn thường trực; trên địa bàn, tại một số nơi bắt đầu xuất hiện tâm lý chủ quan, 

lơ là, mất cảnh giác, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng, 

chống dịch, đặc biệt là giám sát thực hiện quy định 5K. 

Thực hiện Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và 

Thông báo Kết luận số 89/TB-VPCP ngày 01/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phạm 

Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, 

Công văn số 221/UBND-VP6 ngày 03/5/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực 

hiện Công điện số 570/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, nâng cao 

hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và căn cứ Công văn số 774/SYT-

NVY ngày 03/5/2021 của Sở Y tế về tăng cường quản lý các trường hợp cách ly tại 

nhà và nơi lưu trú; để duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch, bảo vệ sức 

khỏe Nhân dân trên địa bàn, chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, UBND thành phố 

yêu cầu Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Trưởng phòng Y tế, 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, Chủ tịch UBND các phường, xã cần tập 

trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của 

tỉnh và của thành phố trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.  



 

 

 

 

2. Tiếp tục đề cao cảnh giác tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ 

dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó lưu 

ý các nội dung sau: 

- Thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt việc đeo khẩu trang, 

giữ khoảng cách khi tiếp xúc nơi công cộng, không tập trung đông người. Xử lý 

nghiêm người vi phạm theo quy định. 

- Từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương căn cứ tình hình thực tế của dịch 

bệnh để có giải pháp chủ động, sáng tạo, linh hoạt phòng, chống dịch có hiệu quả 

nhất, phù hợp để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa bảo 

đảm phòng, chống dịch. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn 

phòng, chống dịch theo tiêu chí do Bộ Y tế quy định. 

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương phải chịu trách nhiệm 

về phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương mình và trong phạm 

vi quản lý. 

- Chú trọng các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu dân cư. Các khu vực 

thường xuyên có đông người đi lại, trên các phương tiện giao thông công cộng, 

trường học, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, khu du lịch, khách sạn, cơ sở lưu trú, cơ 

sở thờ tự tôn giáo, cơ sở cách ly…; nhất là không để dịch xuất hiện, lây lan trong 

các cơ sở y tế. Tầm soát chủ động, tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm đối với các trường 

hợp có nguy cơ lây nhiễm cao; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người 

cao tuổi, người có bệnh lý nền. 

- Mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện 

không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch phải được xác định trách 

nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp 

luật của Nhà nước. 

- Các lực lượng chức năng trên tuyến đầu chống dịch nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, cống hiến vì lợi ích quốc gia, dân tộc, sức khỏe cộng đồng, hạnh phúc của 

Nhân dân. 

3. Trung tâm Y tế thành phố 

- Chủ động chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực 

đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; thường xuyên tổ chức diễn tập, tập huấn các 

biện pháp ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế thành phố trong việc khẩn trương tổ chức 

thực hiện công tốt công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo lộ trình, đảm 

bảo an toàn, hiệu quả, đúng theo quy trình, không để xảy ra giám đoạn công tác 

tiêm chủng trên địa bàn.   

- Rà soát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình phòng, chống dịch bệnh tại 

các cơ sở y tế trên địa bàn.  

- Khi có các đối tượng cách ly tại nhà và nơi lưu trú trên địa bàn như: đối 

tượng F2 và các đối tượng khác do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các 

phường, xã quyết định thì phải thông báo bằng văn bản cho UBND các phường, xã 

được biết để chỉ đạo Trạm Y tế phường, xã và lực lượng chức năng thông báo và 

yêu cầu người được cách ly và gia đình tuân thủ theo đúng các quy định tại Quyết 

định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn cách ly y tế tại 



 

 

 

 

nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời thực hiện nghiêm các quy 

định về phòng, chống lây nhiễm cho nhân viên y tế. 

- Phối hợp với UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

quản lý, giám sát chặt chẽ và theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp tự cách ly tại 

nhà hoặc nơi lưu trú theo đúng các quy định hiện hành. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thanh thành phố 

Tiếp tục truyền thông về công tác phòng, chống dịch bệnh, chú trọng truyền 

thông về thực hiện thông điệp 5K, cài đặt và áp dụng các giải pháp công nghệ phục 

vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Bluezone, NCOVI, khai báo y tế…) không để 

xuất hiện tình huống hoang mang trước diễn biến mới của dịch bệnh, thông báo cho 

chính quyền về các trường hợp nhập cảnh trái phép, nghi mắc hoặc đi về từ vùng 

dịch; đặc biệt tuyên truyền việc chấp hành nghiêm các quy định về áp dụng các biện 

pháp cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong vòng 14 ngày kể từ ngày áp dụng biện 

pháp cách ly, phát động nhân dân phát hiện và báo cáo chính quyền địa phương các 

trường hợp được cách ly hoặc phải tự cách ly tại nhà nhưng không tuân thủ theo 

đúng quy định. 

5. Công an thành phố 

- Tích cực phối hợp kiểm tra, rà soát, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp xuất 

nhập cảnh, kịp thời phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn 

thành phố và xử lý nghiêm theo quy định. 

- Phối hợp giám sát chặt chẽ việc nhập cảnh và quản lý người nước ngoài sau 

khi hết thời gian cách ly tập trung phải được đưa thẳng về các công ty, doanh 

nghiệp hoặc nơi lưu trú để tự cách ly thêm 14 ngày, không được ra khỏi nơi lưu trú 

và không tiếp xúc trực tiếp với người khác; điều hành công việc chuyên môn qua 

điện thoại và các phương tiện công nghệ thông tin. 

- Chỉ đạo phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly tập trung và 

các khu vực có người cách ly tại nhà và nơi lưu trú, giám sát việc tuân thủ của các 

đối tượng cách ly, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

6. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố 

Bảo đảm an toàn tuyệt đối tại cơ sở cách ly tập trung của thành phố ngừa lây 

chéo và lây lan dịch ra cộng đồng; có phương án và chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật 

lực, các điều kiện để phục vụ tại cơ sở cách ly tập trung để đảm bảo cách ly số 

lượng lớn khi cần thiết. 

7. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động thành phố 

 Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các công ty, doanh 

nghiệp phải quản lý chặt chẽ các chuyên gia sau khi cách ly tập trung về phải tự 

cách ly thêm 14 ngày tại các công ty, doanh nghiệp hoặc nơi lưu trú, không được 

ra khỏi nơi lưu trú và không tiếp xúc trực tiếp với người khác; điều hành công việc 

chuyên môn qua điện thoại và các phương tiện công nghệ thông tin; đảm bảo công 

tác phòng, chống dịch tại các công ty, doanh nghiệp. 

8. Ủy ban nhân dân các phường, xã 

- Chủ tịch UBND các phường, xã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch, đồng thời không để ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh 



 

 

 

 

doanh và đời sống nhân dân; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc áp 

dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.  

- Tổ chức thực hiện nghiêm việc tổ chức cách ly tại nhà theo đúng hướng dẫn tại 

Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng 

dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch Covid-19”; có chăng dây và 

biển thông báo về việc thực hiện cách ly tại các hộ gia đình đang có người áp dụng 

biện pháp cách ly; đồng thời hỗ trợ các gia đình phải cách ly tại nhà mua sắm lương 

thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để phục vụ sinh hoạt trong thời gian cách ly. 

- Giám sát chặt chẽ các trường hợp tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú theo 

đúng quy định.  

9. Phòng Y tế thành phố 

- Chủ động chuẩn bị các kịch bản, chuẩn bị các trang thiết bị phòng hộ, hóa 

chất khử khuẩn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19. 

- Trường hợp xuất hiện dịch bệnh, phối hợp với Trung tâm Y tế, Công an, 

Ban Chỉ huy Quân sự, UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

thực hiện các biện pháp khoanh vùng gọn, truy vết, cách ly triệt để, xét nghiệm 

trong phạm vi cần thiết, bảo đảm ngăn chặn, kiên quyết không để dịch lây lan trên 

diện rộng. 

- Phối hợp Trung tâm Y tế thành phố khẩn trương thực hiện tốt công tác tiêm 

chủng vắc xin phòng covid-19 theo lộ trình, bảo đảm an toàn, hiệu quả, không để 

xảy ra gián đoạn công tác tiêm chủng trên địa bàn. 

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự rà 

soát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình thực hiện cách ly y tế tập trung, tuyệt đối 

không để xảy ra lây nhiễm trong cơ sở cách ly tập trung. 

Giao Phòng Y tế theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo kịp 

thời UBND thành phố theo quy định. 

(Gửi kèm theo Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế)./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Thành ủy;(để b/c) 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Các thành viên BCĐ phòng, chống Covid-19 

thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, YT. 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

Hoàng Mạnh Hùng 
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