
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HÀ NAM

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

Hà Nam, ngày ữộ tháng ị i  năm 2020Số: ỉ m  /UBND-KGVX 
Y/v thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg 
ngày 02/12/2020 của Thủ tướng CP 
về tăng cường thực hiện phòng, chống

dịch bệnh COVID-19

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thế tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện hỏa tốc số 
1699/CĐ-TTgngày 02/12/2020 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn 
tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường 
cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bình tĩnh 
ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, nghiêm túc thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch COVIĐ-19 trên địa bàn, lĩnh vực, đơn vị được giao quản lý, 
tập trung thực hiện ngay một số nội dung trọng tâm sau:

- Quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại tại 
Công điện hỏa tốc số Ì699/CĐ-TTgngày 02/12/2020, Công điẹn số 1300/CĐ-TTg 
ngày 24/9/2020, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2960/UBND-KGVX 
ngày 29/9/2020, công văn số 3324/ƯBND-KGVX ngày 03/11/2020 và các văn 
bản có liên quan.

- Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng 
cách - không tụ tập đông người - khai báo y tế) trong phòng, chống dịch bệnh như 
khuyến cáo của Bộ Y tế. Trước hết là đeo khẩu trang bắt buộc, khử khuẩn tại các 
khu vực có nguy cơ xảy ra lây nhiễm dịch bệnh như: khu cách ly y tế tập trung, cơ 
sở lưu trú thực hiện cách ly y tế, bến xe, ga tàu..., trên các phương tiện giao thông 
công cộng, đặc biệt là tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

- Dừng các hoạt động, sự kiện có tập trang đông người khi không cần thiết; 
trường họp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 
như đeo khẩu trang, sát khuẩn...theo đúng quy định. Các cấp, các ngành, các địa 
phương trong tỉnh khi tổ chức các sự kiện, hoạt động có tiếp xúc với người đến từ 
nước ngoài, nhât là từ các nước có nguy cơ cao phải hỏi ý kiến của cơ quan y tế.

- Trường họp xảy ra lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng thi kịp thời đề 
xuất ƯBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chỉ đạo thực 
hiện giãn cách xã hội đôi với các khu vực có nguy cơ cao và được khoanh vùng
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hợp lý, không áp dụng giãn cách xã hội tràn lan ở phạm vi rộng ảnh hưởng xấu 
đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc cách ly y tế tại nhà 
theo đúng quy định và văn bản số 31/BCĐ-KGVX ngày 25/3/2020 của Ban Chỉ 
đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; giám sát chặt chẽ các trường hợp đã hoàn 
thành cách ly y tế tập trung.

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục quản lý, giám sát chặt 
chẽ các cơ sở cách ly người nhập cảnh, phòng ngừa lây chéo và lây lan dịch 
bệnh ra cộng đồng. Mọi trường hợp nhập cảnh đều phải cách ly y tế tập trung tại 
các cơ sở cách ly do UBND tỉnh thiết lập, yêu cầu đúng quy trình, quy định, thời 
gian cách ly.

3. Giao Sở Y tế:
- Chỉ đạo toàn ngành đề cao cảnh giác, luôn sẵn sàng đi đầu thực hiện chế 

độ công tác với tinh thần sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh. Tiếp tục 
đảm bảo năng lực cho hệ thống y tế để ứng phó mọi tình huống dịch bệnh, nâng 
cao năng lực khám, điều trị, khả năng truy vết, xét nghiệm nhanh, trước mắt là 
nhằm bảo đảm an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc 
biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Chỉ đạo cập nhật thông tin, thông báo rộng rãi trên các phương tiện 
thông tin đại chúng về các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm COVID- 19 tại thành 
phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác (nếu có) để người dân đã từng đến 
những địa điểm đó chủ động khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, tập huấn và diễn tập nâng cao năng lực 
phòng, chống dịch tại các bệnh viện, các cơ sở y tế, các khu cách ly tập trung và 
các cơ sở lưu trú thực hiện cách ly người nhập cảnh; tiếp tục thông báo, hướng dẫn, 
đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cách ly tại nơi lưu trú và theo dõi y tế đủ 14 ngày 
đối với người nhập cảnh sau khi hoàn thành cách ly tập trung theo chỉ đạo, hướng 
dẫn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và công văn 
số 3324/ỬBND-KGvx ngầy 03/11/2020 của UBND tỉnh.

- Nắm chắc thông tin, diễn biến tình hình dịch bệnh, tham mưu đề xuất 
UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chỉ đạo công tác 
phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, 
đặc biệt là giải quyết các phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực 
hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19 tại các cơ sở giáo dục trên địa 
bàn tỉnh; thực hiện nghiêm các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: số 
5077/BGDĐT-GDTC ngày 25/11/2020 về việc thực hiện nghiêm túc cài đặt và 
sử dụng ứng dụng "An toàn COVID- 19", số 5210/BGDĐT-GDTC ngày 
02/12/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19 
trong trường học.
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5. Các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh, các sở, ngành, cơ quan, đơn 
vị trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, 
truyền truyền về phòng, chống dịch COVID- 19 tới mọi tổ chức, cá nhân, nhất là 
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; hướng dẫn các tầng lớp nhân dân đề 
cao cảnh giác, không chủ quan, không hoang mang về dịch bệnh COVID- 19.

6. Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường chỉ đạo, hướng 
dẫn ngăn chặn các thông tin tiêu cực, bịa đặt gây tâm lý hoang mang trong nhân 
dân về tình hình dịch bệnh, về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

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

Nơi nhận:
-  Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT ỮBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng;
- Như kính gửi;
- Các thành viên BCĐ tinh;
- Đài PTTH tỉnh, cổng TTĐT tỉnh, Báo HN;
- VPUB: LĐVP, KGVX, NV, các CV;
- Lưu: VT, KGVX(Th).

KT.CHỦ TỊCH


