
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-KGVX Hà Nam, ngày     tháng    năm 2021 
V/v tăng cường thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 
 

 

                                    

                            Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước cũng như 

tại một số khu vực phong tỏa thuộc địa bàn thành phố Phủ Lý; để nâng cao hiệu 

quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân 

(UBND) tỉnh yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo 

của Trung ương, của Tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện hiệu quả 

Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Công điện số 

8149/CĐ-VPCP ngày 07/11/2021 của Văn phòng Chính phủ, Văn bản số 

9500/BYT-DP ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế, Văn bản số 07-CV/BCĐ ngày 

28/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Văn bản số 

2944/UBND-KGVX ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh (gửi kèm theo) và các 

văn bản có liên quan. 

2. Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố:  

- Chỉ đạo, đôn đốc, khẩn trương phê duyệt kế hoạch thiết lập trạm y tế 

lưu động các xã, phường, thị trấn, khu, cụm công nghiệp, kế hoạch bảo đảm ô 

xy y tế tại tuyến xã, tuyến huyện và kịch bản phòng, chống dịch; phối hợp với 

các đơn vị liên quan quản lý, giám sát hiệu quả người đến, về từ vùng có dịch; 

đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các quy định phòng, chống dịch, nhất là 5K, 

không chủ quan, mất cảnh giác khi đã tiêm vắc xin phòng Covid-19. 

- Phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh 

thực hiện phòng, chống dịch trong khu vực phong tỏa, nhất là kiểm tra về y tế, 

tuyên truyền giữ khoảng cách an toàn, bảo đảm an sinh xã hội trong thời gian 

thực hiện phong tỏa. 

- Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở y tế ngoài công lập 

thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; xây 

dựng phương án và hướng dẫn, huy động các cơ sở y tế ngoài công lập sẵn sàng 

tham gia phòng, chống dịch phù hợp năng lực chuyên môn, điều kiện và tình 

hình thực tiễn, nhất là tham gia công tác giám sát, phát hiện người mắc và nghi 

mắc Covid-19, tiêm chủng, cách ly và điều trị bệnh nhân Covid-19. 

3. Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý: Chủ động, linh hoạt áp dụng 

các biện pháp bổ sung phù hợp tình hình dịch trên địa bàn nhưng không trái 

với quy định của Trung ương, của Tỉnh; rà soát, chuẩn bị các khu cách ly tập 

trung phù hợp tình hình dịch. 
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Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa 

phương nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả phòng, 

chống dịch Covid-19 thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các cơ quan BCTT trên địa bàn tỉnh; 

- VPUB: CPVP, KGVX, NV; 

- Lưu: VT, KGVX (Thanh). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Trần Xuân Dưỡng 
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