
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 lãnh đạo, chỉ đạo, 

nâng cao hiệu quả công tác phòng,  

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

 

                            

                           Kính gửi:   

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

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

Thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ, các 

Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, văn 

bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, Công văn số 230-CV/TU ngày 

18/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (gửi kèm theo); Công văn số 268-

CV/BCS ngày 22/7/2021 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, 

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 tập trung chỉ đạo thực hiện một số 

nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch. Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và thực 

hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phòng, chống dịch 

Covid-19 của Trung ương, của Tỉnh. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ 

quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền cấp trên về 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 thuộc địa phương, đơn vị quản lý. Tăng 

cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời công tác phòng, 

chống dịch; phân công lãnh đạo, cán bộ trực để giải quyết công việc liên quan 

phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả. 

2. Tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận người lao động, người dân 

từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam trở về địa phương và yêu cầu thực 

hiện nghiêm ngặt các quy định về khai báo y tế, xét nghiệm, cách ly theo hướng 

dẫn của ngành Y tế, xử lý nghiêm những trường hợp không khai báo y tế, khai 

báo không trung thực, khai báo chậm, vi phạm các quy định phòng, chống dịch. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo chính quyền cơ sở chủ động 

rà soát danh sách cụ thể và quán triệt, thông báo tới các gia đình có thân nhân 

đang lưu trú tại 19 tỉnh phía Nam, các vùng có dịch về các yêu cầu phòng, 

chống dịch và phương thức liên lạc trước khi công dân trở về địa phương; tăng 

cường, phát huy hiệu quả của hệ thống đài truyền thanh cơ sở, vai trò của hệ 

thống chính trị cơ sở và sự giám sát của cộng đồng, người dân trong quản lý 

người về từ vùng có dịch và người đang thực hiện cách ly, giám sát y tế tại nhà. 

3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đối 

với hoạt động vận tải bảo đảm an toàn, thông suốt, nhất là tạo điều kiện cho 

người và phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất 
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kinh doanh tại các địa phương áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ theo 

đúng hướng dẫn của ngành giao thông, ngành y tế. 

Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố: Thống nhất, thông báo địa điểm xét nghiệm và tạo điều kiện 

ưu tiên xét nghiệm Covid-19 cho người điều khiển phương tiện vận tải, vận 

chuyển hàng hóa theo đúng hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải tại văn bản số 

6779/BGTVT-VT ngày 13/7/2021, của Bộ Y tế tại văn bản số 5753/BYT-MT 

ngày 19/7/2021, các văn bản có liên quan và phù hợp tình hình dịch bệnh tại 

tỉnh; chủ động rà soát danh sách xét nghiệm của lái xe, phụ xe thuộc quản lý của 

ngành để đánh giá nguy cơ, tình hình và đề xuất các biện pháp phòng, chống 

dịch trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh phù hợp, hiệu quả. 

4. Sở Y tế chỉ đạo khẩn trương thực hiện, tham mưu thực hiện văn bản số 

5838/BYT-KCB ngày 21/7/2021 của Bộ Y tế về việc đảm bảo thu dung, điều trị 

Covid-19 khi dịch bệnh lan rộng tại địa phương. Triển khai chiến dịch tiêm vắc 

xin trên địa bàn tỉnh bảo đảm nghiêm túc, an toàn, hiệu quả theo đúng hướng 

dẫn của Bộ Y tế (văn bản số 5798/BYT-DP ngày 20/7/2021, số 5868/BYT-DP 

ngày 21/7/2021 và các văn bản liên quan); báo cáo tiến độ thực hiện, tham mưu 

kế hoạch, đối tượng ưu tiên tiêm đúng quy định, phù hợp thực tiễn.  

Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính thực hiện, tham mưu thực hiện việc 

mua sắm phục vụ phòng, chống dịch đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 

số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021, Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/7/2021, các 

quy định hiện hành và phù hợp tình hình dịch bệnh tại địa phương. 

5. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội khẩn trương đôn đốc, hướng dẫn 

thực hiện việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19 theo đúng Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính 

phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

và chỉ đạo của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, của UBND tỉnh. 

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, HĐND tỉnh (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; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- 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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