
UỶ 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  5  năm 2021 

V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid- 19  

HỎA TỐC 

 

                             

                          Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể trên địa bàn tỉnh; 

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

Hiện nay, tại một số địa phương trên cả nước tình hình dịch bệnh    

Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, khó lường. Trên địa bàn tỉnh, trong 01 

tháng trở lại đây đã phát hiện 43 ca bệnh Covid-19, 08 khu dân cư và trên 

13.000 người phải thực hiện cách ly phòng, chống dịch. Trong cộng đồng đã có 

mầm bệnh, dịch có thể bùng phát, lây lan ở bất kỳ địa phương, đơn vị nào, vào 

bất cứ thời điểm nào, vì vậy cả hệ thống chính trị, đặc biệt là cơ quan chức năng 

các cấp trong tỉnh phải luôn trong trạng thái chủ động phòng chống dịch, tuyệt 

đối không được lơ là, chủ quan. thiếu trách nhiệm. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ 

Vũ Đức Đam tại các Thông báo Kết luận: Số 116/TB-VPCP ngày 19/5/2021,   

số 117/TB-VPCP ngày 20/5/2021, số 121/TB-VPCP ngày 25/5/2021, số 

129/TB-VPCP ngày 27/5/2021, số 131/TB-VPCP ngày 28/5/2021 và các văn 

bản có liên quan của Bộ Y tế, của Tỉnh ủy (gửi kèm theo), Uỷ ban nhân dân 

(UBND) tỉnh yêu cầu:  

 1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan Trung ương trên địa bàn 

tỉnh (sau đây gọi là cơ quan, đơn vị); UBND các huyện, thị xã, thành phố (cấp 

huyện) theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tiếp tục tăng 

cường kiểm tra, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid- 19 đối với ngành, lĩnh vực, phạm vi, địa bàn quản lý theo chỉ đạo của 

Trung ương, của Tỉnh, nhất là tại các văn bản nêu trên, trong đó: 

- Tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch với 

những phương án, kịch bản cụ thể, chặt chẽ, phù hợp thực tiễn, chủ động theo 

nguyên tắc 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, nhân lực tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu 

cần tại chỗ). Tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu, giao nhiệm vụ rõ 

người, rõ việc, rõ trách nhiệm, khi xảy dịch bệnh do chủ quan, lơ là sẽ xem xét 

xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp với kiểm tra, xử phạt vi phạm 

các quy định phòng, chống dịch Covid-19, công khai trên các phương tiện thông 

tin đại chúng. Giao Công an tỉnh, UBND cấp huyện chỉ đạo tăng cường kiểm tra, 

giám sát, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hoạt động tụ tập đông người không 

đúng quy định, đặc biệt tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các điểm du lịch, danh 

lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh. 
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- Tăng cường chỉ đạo từ cấp cơ sở, cơ quan, đơn vị, nhất là các doanh 

nghiệp, nhà máy, xí nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp coi phòng ngừa từ 

sớm, từ xa, từ khi chưa có dịch là cơ bản; thành lập, phát huy hiệu quả các Tổ 

Covid cộng đồng tại khu dân cư (theo Quyết định 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 

của Bộ Y tế), Tổ an toàn Covid và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại nơi làm 

việc (theo Quyết định 2194/QĐ-BCĐ ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia 

và Hướng dẫn kèm Công văn số 4150/BYT-MT ngày 21/5/2021 của Bộ Y tế); 

phân công nhiệm vụ và lịch trực phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp; chú trọng áp dụng các giải pháp công nghệ phục vụ kiểm soát 

dịch bệnh, nhất là trong khai báo y tế, đánh giá nguy cơ lây nhiễm....; mở rộng 

đối tượng khai báo y tế bắt buộc phòng, chống dịch đối với những người đang 

trong ổ dịch, người cách ly tập trung, người đi qua vùng dịch và/hoặc đi từ vùng 

dịch trở về, công nhân làm việc trong các nhà máy, khu công nghiệp tại các tỉnh 

có dịch và các tỉnh lân cận, người đến cơ sở khám chữa bệnh và người đi máy 

bay, tàu hỏa, tàu thủy, xe buýt tuyến đường dài (theo Công văn số 4261/BYT-DP 
ngày 25/5/2021 của Bộ Y tế). 

- Rà soát, chuẩn bị đầy đủ phương án, điều kiện về nhân lực, trang thiết 

bị, vật tư y tế, phương tiện bảo hộ phòng, chống dịch bảo đảm đúng quy định, 

hiệu quả, phù hợp các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, nhất là phương án bố 

trí nhân lực trong điều kiện phải cách ly, phong tỏa, địa điểm làm khu cách ly 

tập trung, công tác hậu cần trong vùng cách ly, phong tỏa...; chú trọng kêu gọi, 

huy động sự đóng góp, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp đối với công tác 

phòng, chống dịch; chủ động thực hiện hoặc đề xuất các hình thức ghi nhận, 

động viên xứng đáng đối với tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác 

phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Sở Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND cấp huyện rà soát, mua sắm 

trang thiết bị, vật tư, hóa chất đầy đủ, phù hợp với các cấp độ dịch đã ban hành 

và sử dụng kinh phí mua sắm, phục vụ phòng, chống dịch đảm bảo thủ tục chặt 

chẽ, đúng đối tượng, đúng các quy định hiện hành;  

- Chỉ đạo, hướng dẫn lấy mẫu, xét nghiệm sàng lọc cho công nhân lao 

động, lực lượng tham gia chống dịch, người dân...bảo đảm an toàn, hiệu quả, 

đúng quy định, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về phòng, chống dịch    

Covid- 19, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, thất thoát, lãng phí, 

gây tâm lý chủ quan với người được xét nghiệm có kết quả âm tính; 

- Kiểm tra, siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế, 

đặc biệt là tại các bệnh viện được giao cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19; rà 

soát đội ngũ cán bộ y tế có chuyên môn về y tế dự phòng để đào tạo nâng cao 

năng lực dự phòng, dự báo tình hình dịch bệnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong 

tình hình mới; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, trình cấp có thẩm 

quyền đẩy nhanh tiến độ mua vắc xin để tiêm đại trà cho người dân, trước mắt 

khẩn trương xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin sẽ được phân bổ theo hướng ưu 

tiên tiêm cho đối tượng theo quy định của Trung ương. Đồng thời rà soát, 

nghiên cứu đề xuất tiêm phòng cho công nhân lao động trong khu công nghiệp, 

các nhà máy có số lượng công nhân đông và có đóng góp ngân sách lớn. 
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- Chủ động cập nhật kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Bộ 

Y tế để tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch   

Covid-19 tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

hiệu quả, thống nhất trên toàn tỉnh; tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp, nhà 

máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhất là trong khu công nghiệp về 

các biện pháp phòng chống dịch nơi làm việc trong tháng 6/2021. 

3. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND cấp huyện và các cơ 

quan chức năng tiếp tục chỉ đạo bám sát địa bàn, nắm rõ nhân khẩu và biến động 

nhân khẩu trên địa bàn quản lý; kịp thời thông báo, phối hợp với chính quyền cơ 

sở, y tế địa phương rà soát, quản lý kịp thời các nhóm có nguy cơ, người hết thời 

gian cách ly tập trung về địa bàn cư trú và người trở về từ vùng có dịch; bổ 

sung, hoàn thiện việc khai báo y tế qua địa chỉ web: http://bit.ly/khaiytehanam 

theo hướng mở rộng địa bàn, tích hợp được việc quét QR code, người dân có thể 

khai báo hàng ngày...; tiếp tục kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trên địa bàn, 

xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp. 

4. Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Lao động- Thương binh và Xã 

hội, Sở Công Thương, Liên đoàn Lao động tỉnh, các sở, ngành liên quan, UBND 

cấp huyện tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, siết chặt kiểm tra việc thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch tại các khu, cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực, phạm vi, địa bàn quản lý theo đúng 

chỉ đạo tại các văn bản của UBND tỉnh và các văn bản liên quan. 

UBND cấp huyện chỉ đạo chính quyền cơ sở, cơ quan chức năng lập danh 

sách, quản lý cán bộ, người lao động đăng ký thường trú tại địa phương đang 

làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố 

khác để truy vết khi cần thiết (nơi làm việc, nơi ở hiện tại, số điện thoại...). 

5. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND cấp huyện chỉ đạo tiếp 

tục quản lý chặt chẽ các khu cách ly tập trung, các khu vực thực hiện cách ly y 

tế, phong tỏa bảo đảm đúng quy định phòng, chống dịch, kiên quyết không để 

lây nhiễm chéo. 

6. Sở Tài chính chủ động tham mưu UBND tỉnh, đồng thời hướng dẫn các 

cơ quan, đơn vị, địa phương mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế và sử dụng kinh 

phí phòng, chống dịch từ ngân sách, từ nguồn xã hội hóa hiệu quả, theo đúng 

quy định.  

7. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động nắm bắt diễn biến dịch, xây dựng các 

phương án phòng, chống dịch an toàn, phù hợp đối với hoạt động dạy và học 

của các lớp cuối cấp, đặc biệt là các kỳ thi trong tháng 6, tháng 7/2021. 

8. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

chỉ đạo, định hướng tăng cường tuyên truyền kịp thời, khách quan, tạo niềm tin 

cho nhân dân tự giác, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu 

quả; chủ động hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là các địa 

điểm phải khai báo y tế bắt buộc thực hiện quét và quản lý thông tin khai báo y 

tế thông qua quét QR code. 

9. Sở Công Thương bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công Thương để chủ động 

xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm ổn định cung ứng hàng hóa, nhất là đối 

với vùng có dịch, có nguy cơ cao; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 
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nông thôn dự kiến phương án tiêu thụ hàng hóa nông sản cho người dân, doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn. 

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tăng cường vận động, tiếp 

nhận, tham mưu sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch hiệu quả, kịp 

thời, theo quy định. 

11. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tiếp tục nắm chắc, 

đánh giá kỹ diễn biến dịch bệnh để tham mưu, chỉ đạo thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch hiệu quả trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, 

xử phạt vi phạm quy định phòng, chống dịch theo quy định; chủ động phối hợp 

phân bổ các nguồn hỗ trợ trực tiếp và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương 

tiếp nhận, sử dụng kinh phí, hàng hóa hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, 

đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND (để b/c); 

- Bộ Y tế (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- Như kính gửi; 

- Các cơ quan BCTT trên địa bàn tỉnh; 

- Trung tâm KSBT tỉnh; 

- BQLCKCN, UBND cấp huyện (thông báo đến DN); 

- VPUB: CPVP, KGVX, các CV; 

- Lưu: VT, KGVX (Th). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Xuân Dưỡng 
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