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của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban 

Chỉ đạo tại hội nghị BCĐ phòng, chống 

dịch Covi-19 tỉnh  

Tam Điệp, ngày       tháng 9 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; 

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, 
đơn vị trên địa bàn; 

- Chủ tịch UBND các phường, xã. 
 

 

 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 45/KL-UBND ngày 10/9/2021 của đồng 

chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại hội nghị BCĐ phòng, chống dịch 

Covi-19 tỉnh; Để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, 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 và nhân dân với tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm cao nhất, tổ chức 

thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung sau:  

  1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về việc phòng, chống dịch Covid-

19 tại các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của thành phố; đảm bảo 

nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch, với phương châm "5K + vắc xin" và "4 

tại chỗ", kiên trì thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép".  

Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; huy động cả hệ thống chính 

trị và mọi người dân cùng chung sức đồng lòng phòng, chống dịch. Thực hiện tốt 

quan điểm xã, phường là "pháo đài", người dân là "chiến sĩ" trong phòng, chống 

dịch. 

2. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, phòng, ban ngành, đoàn thể, 

phường, xã, từng cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách 

nhiệm tổ chức việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, với tinh 

thần trách nhiệm, quyết liệt, sâu sát, cụ thể.  

Huy động sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống 

nhất của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của các đoàn thể, tổ chức tôn giáo, 

cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong công tác phòng, chống dịch.  

Đặc biệt phải phát huy cao độ vai trò của hệ thống giám sát y tế cơ sở, lực 

lượng Công an xã, tổ COVID-19 cộng đồng, nhất là quần chúng nhân dân trong 

việc phát hiện và thông tin kịp thời những người từ nơi khác trở về địa bàn, người 



nhập cảnh trái phép, những hành vi không chấp hành các quy định về cách ly, khai 

báo và các quy định khác trong phòng, chống dịch. 

Xử lý nghiêm tổ chức, người đứng đầu tổ chức, các cá nhân liên quan để xảy 

ra tình trạng lây lan dịch bệnh do lơ là, chủ quan, không thực hiện nghiêm các chỉ 

đạo phòng, chống dịch của Trung ương, của tỉnh, của thành phố hoặc thiếu trách 

nhiệm, thiếu khẩn trương trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng 

thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch 

Covid-19, nhất là không khai báo y tế, khai báo không trung thực, không thực hiện 

yêu cầu 5K dẫn đến làm lây lan dịch bệnh. 

3. Tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp việc thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 đang được triển khai trên địa bàn để phát hiện 

những thiếu sót, kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ những khó khăn của đơn vị, cơ sở.  

4. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức 

phù hợp, ngắn, gọn, hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua 

hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Ban Tuyên giáo Thành ủy để người dân 

hiểu công tác phòng, chống dịch là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mọi 

người, tự giác bảo vệ cho bản thân, cho gia đình, góp phần bảo vệ cộng đồng; phát 

huy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Tích cực ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch. 

Tăng cường tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm các quy định 5K 

(Khẩu trang, Khử khuẩn, Khai báo y tế, Khoảng cách, Không tụ tập đông 

người), thông điệp 5T (Tuân thủ nghiêm 5K; Thực phẩm đủ tại nhà; Thầy, 

thuốc đến tận gia; Test COVID tất cả; Tiêm chủng tại xã/phường). Khuyến 

khích người dân phát hiện sớm các triệu chứng nghi ngờ như sốt, ho, đau họng, 

mất vị giác… phải liên hệ cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, điều trị và hỗ trợ 

kịp thời. 

5. Tổ chức quán triệt, tập huấn đến tận thôn, tổ để các đồng chí Bí thư, Thôn 

trưởng, Tổ trưởng tổ dân phố, Tổ COVID-19 cộng đồng … nắm chắc về các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 đã và đang được chỉ đạo thực hiện trên địa bàn; 

cập nhật thường xuyên những chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Y tế, 

của tỉnh, của thành phố về công tác phòng, chống dịch trong thời gian gần đây.  

Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Sở Chỉ huy thành phố và 

phường, xã, có đầy đủ quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng 

thành viên, đặc biệt là thực hiện trực đường dây nóng từ cấp phường, xã đến thành 

phố 24/24h.  

Chuẩn bị sẵn sàng theo phương châm "4 tại chỗ" cho các phương án khi có 

dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Yêu cầu mọi người, nhất là đội ngũ cán bộ, cấp ủy, 

chính quyền phải nắm vững các biện pháp phòng, chống dịch, tình hình dịch bệnh, 

tư tưởng của người dân trên địa bàn, thông điệp 5T, thực hiện tốt xây dựng mỗi xã, 

phường là một "pháo đài", mỗi người dân là một "chiến sĩ". Tổ chức triển khai 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch được triển khai nhanh gọn, quyết liệt và 

nghiêm túc, hiệu quả ngay từ đầu. 



6. Giao Trung tâm Y tế thành phố 

- Tăng cường xét nghiệm sàng lọc các đối tượng có nguy cơ lây lan dịch trên 

địa bàn, nhất là tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các chợ đầu mối, 

trường học…. Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, nhân lực, vật lực trong mọ i tình 

huống. 

- Chủ trì, tổ chức tiêm vaccine bảo đảm tiến độ, an toàn, đúng đối tượng, 

hiệu quả theo Kế hoạch 128/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh về tiêm 

chủng vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với quan điểm tiêm 

nhanh nhất, nhiều nhất, rộng nhất, đảm bảo an toàn, hiệu quả, công bằng và công 

khai cho các đối tượng theo quy định. 

7. Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã duy 

trì triển khai có hiệu quả công tác kiểm soát tại các chốt kiểm dịch của thành phố 

không để lọt người từ vùng dịch về mà không khai báo y tế. 

8. Phòng Y tế thành phố 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, hỗ trợ, 

tháo gỡ khó khăn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu công 

nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh; tăng cường kiểm tra, quản lý các chợ, siêu 

thị, cửa hàng tiện lợi, trung tâm mua sắm, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn, uống, 

khu, điểm du lịch, di tích ... về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trong quá trình hoạt động. 

- Chịu trách nhiệm phối hợp với đơn vị có liên quan xử lý rác thải y tế, rác 

thải sinh hoạt tại các khu cách ly tập trung đảm bảo quy định phòng, chống dịch.  

- Phối hợp với Phòng Tài chính và Kế hoạch tham mưu cho UBND thành 

phố tăng cường chuẩn bị các trang thiết bị bảo hộ y tế, thuốc, hóa chất sinh phẩm 

… đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo kịp thời UBND 

thành phố theo quy định./. 
 

Nơi nhận:         
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 
- Sở Y tế;                           (để b/c) 
- Thường trực Thành ủy;   

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
  

Hoàng Mạnh Hùng 
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