
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 7  năm 2021 

V/v tăng cường các biện pháp phòng,  

chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới  

của dịch bệnh 

 

                            
                           Kính gửi:   

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

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

 
Trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp; quán triệt tinh thần 

chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 914/CĐ-TTg ngày 

06/7/2021, các Thông báo kết luận và các văn bản có liên quan, Ủy ban nhân 

dân (UBND) tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp 

tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, 

thẩm quyền được giao thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo 

đúng chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh. Trong đó, tập trung một số nội dung:  

1. Nắm chắc diễn biến, tình hình dịch và thực tế tại địa phương để kịp thời 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, kịp thời, an toàn, hiệu quả. 

2. Quản lý, giám sát chặt chẽ người đến, về từ các vùng dịch, các địa 

phương có dịch. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc cách ly, khai báo y tế, xét 

nghiệm đúng quy định và tăng cường sự phối hợp giữa ngành Y tế với các cơ 

quan, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương trong chỉ đạo thực hiện các 

nội dung này. Đặc biệt, đối với người đi, đến, về từ thành phố Hồ Chí Minh thực 

hiện theo các văn bản hướng dẫn của ngành Y tế (văn bản số 5389/BYT-MT 

ngày 07/7/2021, số 5533/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế và văn bản của 

Sở Y tế). Yêu cầu người dân hạn chế tối đa di chuyển đến các địa phương có 

dịch, trường hợp bắt buộc phải đến địa phương có dịch thì phải thực hiện 

nghiêm các quy định phòng, chống dịch, khi trở về địa bàn Hà Nam phải khai 

báo y tế với y tế phường, xã để được hướng dẫn phòng, chống dịch.  

Giao Sở Y tế tiếp tục hướng dẫn quản lý người đến, về từ vùng dịch, địa 

phương có dịch bảo đảm thống nhất, dễ hiểu, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định 

của Trung ương, của Tỉnh.  

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, xử 

phạt các vi phạm quy định phòng, chống dịch đối với tổ chức, cá nhân, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, nhất là thực hiện yêu cầu 5K. Tăng cường kiểm tra, chấn 

chỉnh việc thực hiện quy định phòng, chống dịch của Tỉnh đối với các cơ sở tôn 

giáo, tín ngưỡng, danh lam, thắng cảnh; nhà hàng, quán ăn uống, các dịch vụ 

massage, karaoke, trò chơi điện tử, các sự kiện tập trung đông người. 

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở chỉ đạo tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương và chịu trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành 

các biện pháp phòng, chống dịch thuộc lĩnh vực, phạm vị, địa bàn, đơn vị quản lý. 
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4. Tăng cường phòng, chống dịch trong hoạt động giao thông vận tải, nhất 

là kiểm soát hoạt động vận tải từ các vùng dịch về tỉnh và ngược lại; kiểm soát 

chặt chẽ phòng, chống dịch tại các nhà ga, bến xe, hành khách đi các phương 

tiện vận tải hành khách công cộng. Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Sở Y 

tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, thực hiện, đề xuất 

thực hiện nhiệm vụ được giao tại các văn bản số 1553/UBND-KGVX ngày 

24/6/2021 và số 1622/UBND-KGVX ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh. 

5. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu, cụm 

công nghiệp, các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh. Ban Quản lý các khu 

công nghiệp, Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết liệt 

đôn đốc, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện, duy trì hoạt động phòng, chống dịch 

thông qua phần mềm trực truyến tại địa chỉ: https://hanam.atalink.com/sign-up; 

cập nhật trên hệ thống bản đồ an toàn Covid-19. 

6. Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu 

UBND tỉnh các phương án, kế hoạch thực hiện Chiến dịch tiêm vắc xin theo 

đúng chỉ đạo của Bộ Y tế; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà 

soát, bổ sung trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết phục vụ phòng, chống dịch theo 

đúng quy định. 

7. Các cơ quan tuyên truyền, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình, 

kết quả phòng, chống dịch bệnh và các quy định phòng, chống dịch trên địa bàn 

tỉnh; kế hoạch, đối tượng tiêm chủng theo Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 

08/7/2021 của Bộ Y tế. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện; kịp thời 

phản ánh các khó khăn, vướng mắc về UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 tỉnh (qua Sở Y tế) để xem xét, chỉ đạo./.  

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- Như trên; 

- Các cơ quan BCTT trên địa bàn tỉnh; 

- Trung tâm KSBT tỉnh; 

- Ban QL các KCN, UBND cấp huyện (triển khai  

đến các 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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