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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH HÀ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /UBND- KGVX Hà Nam, ngày       tháng 02 năm 2021 
V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện  

các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

HỎA TỐC  

 

                      

                            Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 

931/VPCP-KGVX ngày 05/02/2021 và số 26/TB-VPCP ngày 08/02/2021 của Văn 

phòng Chính phủ; Quyết định số 1053/QĐ-BYT ngày 06/02/2021, văn bản số 

897/BYT-MT và số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 của Bộ Y tế; văn bản số 

568/BCT-KH ngày 30/01/2020 và số 10087/BCT-VP ngày 28/01/2021 của Bộ 

Công Thương (gửi kèm theo), UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan Trung ương và 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quán 

triệt, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện phòng, chống dịch 

Covid- 19 tại cơ quan, đơn vị, lĩnh vực, địa bàn được phân công quản lý theo chỉ đạo 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh; 

phân công cán bộ trực xử lý nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian 

nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu 2021; tăng cường quán triệt thực hiện yêu cầu "5K", 

trước hết là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, xử lý nghiêm các trường hợp 

vi phạm và vận động hạn chế tối đa việc đi lại trong dịp Tết Nguyên đán. 

2. Sở Giao thông Vận tải chủ trì tham mưu và triển khai, hướng dẫn các đơn 

vị, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các nội dung tại văn bản số 898/BYT-MT 

ngày 07/02/2021 của Bộ Y tế và các văn bản có liên quan. 

3. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở 

Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, 

ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu và triển khai, hướng dẫn các 

đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nội dung văn bản số 568/BCT-KH ngày 

30/01/2020, văn bản số 10087/BCT-VP ngày 28/01/2021 của Bộ Công Thương, nhất 

là tại các chợ, trung tâm thương mại; vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công 

nhân viên tổ chức làm việc trong dịp Tết, sinh hoạt tại chỗ... 

4. Sở Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố quán triệt, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch; biện pháp cách ly y tế và cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi theo đúng 
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hướng dẫn của Bộ Y tế tại các văn bản đã ban hành và tại văn bản số 897/BYT-MT 

ngày 07/02/2021; đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 

931/VPCP-KGVX ngày 05/02/2020 và số 26/TB-VPCP ngày 08/02/2021. 

- Đẩy mạnh phối hợp chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trước, trong và sau Tết Nguyên đán; xét nghiệm đối với người điều khiển 

phương tiện vận chuyển hàng hóa và các trường hợp nghi ngờ, có nguy cơ nhiễm 

Covid-19 theo đúng quy định, hướng dẫn. 

- Chỉ đạo rà soát, chuẩn bị mọi nguồn lực cần thiết, sẵn sàng cho các tình 

huống dịch bệnh, kể cả tình huống xấu nhất có thể xảy ra; quan tâm giải quyết và 

đề xuất giải quyết các chế độ, chính sách và biện pháp thiết thực động viên các lực 

lượng trực tiếp phòng, chống dịch, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. 

- Cập nhật, thông báo kịp thời, thường xuyên tới cơ quan truyền thông, các 

địa phương và các tầng lớp nhân dân về các vùng, địa điểm có dịch, có nguy cơ lây 

nhiễm dịch Covid-19 trên cả nước và các cảnh báo cần thiết; thông tin liên hệ của 

các cơ quan y tế địa phương và tình hình phòng, chống dịch tại tỉnh. 

- Chỉ đạo cập nhật danh sách sinh viên học Y dược về Hà Nam ăn Tết để huy 

động hỗ trợ phòng, chống dịch Covid- 19 khi cần thiết theo văn bản số 179/ĐHYD-

CTHSSV ngày 01/02/20201 của Đại học Y Dược Thái Nguyên.  

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động chỉ đạo rà soát, chuẩn bị các 

phương án phòng, chống dịch bệnh và chuẩn bị mọi nguồn lực cần thiết; quan tâm 

giải quyết chế độ, chính sách, thiết thực động viên các lực lượng trực tiếp phòng, 

chống dịch, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Đặc biệt, quan tâm chỉ đạo nắm danh 

sách và quản lý chặt chẽ người đi từ vùng dịch về, việc thực hiện cách ly y tế tại 

nơi lưu trú, thực hiện khuyến cáo "5K", nhất là ý thức tự giác khai báo y tế của 

người dân. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện, 

kịp thời báo cáo và đề xuất khó khăn, vướng mắc để UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chỉ đạo xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận:  

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Như kính gửi; 

- Các thành viên BCĐ tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh, Báo HN, 

Thường trú Báo ND, TTXVN tại Hà Nam; 

- VPUB: LĐVP, KGVX, HCTC, QTTV, các CV; 

- Lưu: VT, KGVX(Th).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Xuân Dưỡng 

 


		2021-02-09T15:53:02+0700


		2021-02-09T16:01:16+0700
	Trần Xuân Dưỡng


		2021-02-09T16:08:22+0700


		2021-02-09T16:08:22+0700


		2021-02-09T16:08:22+0700




