ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 678/UBND-YT

Tam Điệp, ngày 13 tháng 5 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v khẩn trương tăng cường các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19

Kính gửi:
- Trưởng Công an thành phố;
- Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố;
- Trưởng Phòng Y tế thành phố;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;
- Chủ tịch UBND các phường, xã.
Thực hiện Công văn số 880/SYT-NVY ngày 13/5/2021 của Sở Y tế về việc
khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, để chủ động
trong phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trong
cộng đồng, UBND thành phố yêu cầu Trưởng Công an, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ
huy Quân sự, Trưởng Phòng Y tế thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên
địa bàn, Chủ tịch UBND các phường, xã khẩn trương triển khai thực hiện một số
nội dung sau:
1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Trung tâm Văn hóa, Thông
tin và Truyền thanh thành phố
- Tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo thông điệp 5K (Khẩu
trang, Khai báo y tế, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung đông người), chủ
động, tích cực, đề cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là hoặc hoang mang trước
mọi diễn biến của dịch bệnh.
- Đẩy mạnh thông tin một cách kịp thời, liên tục các địa điểm nguy cơ, các
địa điểm bị phong tỏa, các ổ dịch đang hoạt động trong nước để người dân được
biết và tự giác khai báo. Đặc biệt chú trọng đến các địa điểm nguy cơ thuộc ổ dịch
lớn, khả năng bùng phát cao, bao gồm:
+ Thông tin yêu cầu mọi người dân đi về từ các ổ dịch và từ các vùng có
dịch phải tự giác khai báo (qua điện thoại hoặc các phương tiện công nghệ thông
tin, tránh tiếp xúc trực tiếp) ngay với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, UBND các
phường, xã và Trạm Y tế xã, phường để được hướng dẫn khai báo y tế và phân loại
để áp dụng các biện pháp cách ly, lấy mẫu… kịp thời. Coi tất cả các trường hợp
đi/đến/ở/về từ các ổ dịch đều là đối tượng F1 cần được cách ly tập trung kịp thời,
tránh lây lan ra cộng đồng.
+ Phát động Nhân dân phát hiện, phản ánh, tố giác ngay cho trưởng thôn, tổ
trưởng tổ dân phố, UBND các phường, xã và Trạm Y tế xã, phường các trường
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hợp nhập cảnh trái phép và các trường hợp trở về từ vùng dịch để đảm bảo an toàn
cho cộng đồng và phòng, chống dịch Covid-19.
2. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế thành phố
Yêu cầu các công ty, xí nghiệp, nhà máy, doanh nghiệp (sau đây gọi chung
là các đơn vị) trực thuộc phạm vi quản lý thực hiện:
- Thông báo rộng rãi, thường xuyên để cán bộ, công nhân, người lao động
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt khai báo ngay các
trường hợp đi/đến/ở/về từ vùng có dịch Covid-19; để các công ty, xí nghiệp, nhà
máy, doanh nghiệp tổng hợp, thông báo với chính quyền và Trạm Y tế các phường,
xã thực hiện ngay các biện pháp chuyên môn phù hợp và kịp thời.
- Yêu cầu các công ty, xí nghiệp, nhà máy, doanh nghiệp chấp hành và tạo điều
kiện thuận lợi để cơ quan y tế đến đơn vị của mình thực hiện công tác chuyên môn.
- Yêu cầu các công ty, xí nghiệp, nhà máy, doanh nghiệp tự rà soát, chấm
điểm theo các Bộ Tiêu chí nhà máy, xí nghiệp, trung tâm thương mại, trường
học,… an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đã được các Bộ, các ngành ban hành;
củng cố, khắc phục ngay những nội dung còn chưa đầy đủ theo các Bộ Tiêu chí
quy định; báo cáo kết quả trực tuyến, báo cáo các cơ quan quản lý và báo cáo về
UBND thành phố (qua Phòng Y tế) trước ngày 30/5/2021.
3. Công an thành phố
Chỉ đạo Công an các phường, xã bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với
ngành Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan truy vết kịp thời các trường hợp
liên quan đến dịch bệnh. Đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly tập trung, các
điểm tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Đấu tranh kịp thời với những đối tượng
chống đối không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch và các đối tượng đưa
tin không chính xác về dịch bệnh.
4. UBND các phường, xã
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phát động Nhân dân thực hiện
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Khai báo ngay các trường hợp
đi/đến/ở/về từ vùng có dịch Covid-19 để chính quyền và Trạm Y tế các phường, xã
thực hiện ngay các biện pháp chuyên môn phù hợp và kịp thời. Đặc biệt chú ý đến
các ổ dịch và các vùng hiện nay đang có dịch Covid.(có danh sách kèm theo).
- Kích hoạt các Tổ phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng hoạt động tích cực
“Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để phát hiện các trường hợp đi từ
vùng dịch về, nhập cảnh trái phép, những người có dấu hiệu mắc Covid-19… báo
cáo cho chính quyền địa phương và Trạm Y tế các phường, xã để có biện pháp xử
lý kịp thời.
5. Phòng Y tế thành phố
Tham mưu đầy đủ, chính xác cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố
chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.
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Rà soát lại các kế hoạch, phương án, kịch bản phòng chống dịch; các khu
cách ly tập trung của thành phố để điều chỉnh phù hợp với diễn biến của dịch bệnh.
6. Trung tâm Y tế thành phố
- Thực hiện công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân
công. Rà soát lại các kế hoạch, phương án, kịch bản phòng chống dịch của đơn vị
để điều chỉnh phù hợp với diễn biến của dịch bệnh.
- Lập phương án hoạt động ứng phó trong tình huống có ổ dịch xảy ra tại
đơn vị, phải cách ly phong tỏa.
- Dự trù mua sắm đầy đủ thuốc chữa bệnh, vật tư, hóa chất, trang thiết bị và
nhân lực đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch.
- Báo cáo thường xuyên và kịp thời tình hình dịch bệnh, kết quả thực hiện
cho Sở Y Tế, UBND thành phố (qua Phòng Y tế) theo quy định./.
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 dịch Covid-19
thành phố;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, YT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ
TỊCH
Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp
ubnd.td@ninhbinh.gov.vn
Tỉnh Ninh Bình
13/05/2021 17:41:10

Hoàng Mạnh Hùng
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DANH SÁCH MỘT SỐ CÁC Ổ DỊCH
VÀ CÁC VÙNG HIỆN NAY ĐANG CÓ DỊCH COVID-19
1. Tại Hà Nội
- Bệnh viện Nhiệt Đới Trung Ương cơ sở 2, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội
từ ngày 14/4/2021 đến 04/5/2021.
- Bệnh viện K Tân Triều, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội từ ngày
17/4/2021 đến nay.
2. Tại Vĩnh Phúc
- Quán Karaoke Sunny ( Quán Bar Sunny), địa chỉ: Khu đô thị Đồng Sơn,
thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc từ 21h30 ngày 23/4/2021 đến hết ngày 01/5/2021.
- Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen, địa chỉ: Đường Kim Ngọc, Ngô
Quyền, TP. Vĩnh Yên từ 21h00 ngày 26/4/2021 đến hết ngày 01/5/2021.
3. Tại Bắc Ninh
Các xã Mão Điền, Xuân Lâm, Hoài Thượng, Thị trấn Hồ, Gia Đông, Nghĩa
Đạo, Trí Quả thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh từ ngày 20/4/2021 đến nay.
4. Tại Bắc Giang
Công ty TNHH Shin Young Việt Nam, khu công nghiệp Vân Trung, huyện
Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
5. Tại Đà Nẵng
- Bar New Phương Đông, 20 Đống Đa, Thuận Phước, Hải Châu, Đà nẵng từ
ngày 24/4 đến 7/5/2021.
- Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA địa chỉ 222, Phan Châu Trinh, Đà Nẵng từ
29/4/2021 đến 7/5/2021.
Danh sách chi tiết các địa điểm nguy cơ, các địa điểm bị phong tỏa, các ổ
dịch đang hoạt động được cập nhật liên tục, hàng ngày tại trang thông tin điện tử
của Sở Y tế: http://soyte.ninhbinh.gov.vn, chuyên mục “VIRUS CORONA”

