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UBND HUYỆN YÊN KHÁNH 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG 

CHỐNG DỊCH COVID-19 
 
 

Số: 177 /BCĐ 
 
 

V/v khẩn trương triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 

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

 

    Yên Khánh, ngày 03  tháng 8 năm 2020 

 
Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 
Thực hiện văn bản số 204/UBND-VP6 ngày 03/8/2020 của Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình về việc khẩn trương triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, để thực hiện tốt các biện pháp phòng, 

chống dịch trên địa bàn huyện, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của 

huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; các cơ quan đơn vị của 

trung ương, của tỉnh trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Triển khai thực hiện nghiêm yêu cầu tại các Công điện số 1167/CĐ-

BYT ngày 31/7/2020, 1191/CĐ-BYT ngày 31/7/202, 1183/CĐ-BYT ngày 

01/8/2020 của Bộ Y tế; Công văn số 4109/BYT-DP ngày 01/8/2020 của Bộ Y tế; 

Thông báo số 34/TB-UBND của UBND tỉnh; Thông báo số 686/TB-UBND của 

UBND huyện; đồng thời: 

- Trụ sở các cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu sát 

khuẩn, đeo khẩu trang đối với người đến liên hệ làm việc, công tác. Hạn chế việc 

tổ chức hội họp, tập trung đông người, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện đeo khẩu trang 

khi đến cơ quan, nơi đông người, khi tham gia giao thông, thường xuyên rửa tay 

bằng xà phòng, nước sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế tụ tập đông 

người khi không cần thiết; thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng nCoV. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Chủ trì, phối hợp Công an huyện, UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển 

khai quyết liệt rà soát, lập danh sách tất cả các trường hợp đã từng đi đến, ở vùng 

dịch, đặc biệt là Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và các địa điểm đã được 

Bộ Y tế thông báo trở về địa bàn huyện từ ngày 01/7/2020 đến nay để khám sàng 

lọc, xác minh các trường hợp có nguy cơ, tổ chức cách ly y tế phù hợp theo hướng 

dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19. Trong quá trình rà 
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soát cần phân loại để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tất cả đối với các trường hợp có 

yếu tố dịch tễ liên quan đến tất cả các bệnh viện ở Đà Nẵng và những địa điểm đã 

được Bộ Y tế công bố, có biện pháp cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị đảm bảo cho việc 

thu dung, điều trị các trường hợp mắc bệnh; chỉ đạo các Trạm Y tế tiếp tục thực 

hiện các quy định về phòng, chống dịch. 

- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo (hằng ngày trước 16h00’ về 

Phòng Y tế để tổng hợp) Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện. 

 3. Công an huyện 

- Tổ công tác kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

của huyện tiếp tục kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, các khu vui chơi giải trí, các nhà 

máy, xí nghiệp, cơ quan, đơn vị, trường học... 

 - Đảm bảo an ninh trật tự cho việc cách ly y tế bắt buộc trong các trường 

hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh. Huy động lực lượng chủ động phương tiện, 

sẵn sàng tham gia phối hợp với lực lượng y tế, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện 

phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của huyện. 

 - Chủ trì, rà soát, nắm chắc thông tin, số người nước ngoài trên địa bàn 

huyện; các trường hợp đã từng đi đến, ở vùng dịch, đặc biệt là Thành phố Đà 

Nẵng, tỉnh Quảng Nam và các địa điểm đã được Bộ Y tế thông báo trở về địa bàn 

huyện từ ngày 01/7/2020 đến nay để giám sát, kiểm dịch. 

 - Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về 

tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh tại gia đình, cộng đồng, khai báo y tế toàn dân trên ứng 

dụng nCoV; đồng thời tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. 

5. UBND các xã, thị trấn  

- Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19; Đội phản 

ứng nhanh của các xã, thị trấn; Tổ giám sát cộng đồng của các thôn, xóm, phố. 

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc khai báo y tế toàn dân trên ứng dụng nCoV. 

- Chỉ đạo các hoạt động tôn giáo hạn chế tập trung đông người.  

- Tiếp tục rà soát, lập danh sách tất cả các trường hợp đã từng đi đến, ở 

vùng dịch, đặc biệt là Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và các địa điểm đã 

được Bộ Y tế thông báo trở về địa bàn huyện từ ngày 01/7/2020 đến nay; người 

nước ngoài lưu trú trên địa bàn quản lý. 

- Tập trung chỉ đạo tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân thực hiện 

tốt việc đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn khi tham gia giao thông, thực hiện tốt 
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quy định phòng dịch, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách an toàn, phát hiện 

thông báo kịp thời trường hợp đi về địa phương theo quy định để phòng dịch. 

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện Yên Khánh yêu cầu các 

phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; các cơ quan đơn vị của trung ương, của 

tỉnh trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện 

nghiêm túc nhiệm vụ phòng dịch và báo cáo về Ban Chỉ đạo huyện trước 16h00’ 

hằng ngày (qua Phòng Y tế để tổng hợp)./. 

 

Nơi nhận:                                      
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch huyện;                                                            
- Lưu VT.  

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Phạm Ngọc Quý 
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