
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH BÌNH 

 

Số:         /UBND-VP6 
V/v triển khai thực hiện các Thông báo số 

116, 110, 102, 101/TB-VPCP về Kết luận 

của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ 

về phòng, chống dịch Covid-19  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Bình, ngày       tháng 5 năm 2021 

 
                     Kính gửi: 

           - Giám đốc Công an tỉnh; 

           - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;  

           - Giám đốc Sở Y tế; 

            - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

           - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; 

            - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.  

 

Thực hiện các Thông báo số 116, 110, 102,101/TB-VPCP của Văn phòng 

Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó 

Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia tại các cuộc 

họp của Thường trực Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch 

Covid-19, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về 

phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Thực hiện tốt mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo: 

- Kiên trì và cương quyết thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch 

bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội; bảo đảm bảo đảm thành công cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đúng tiến độ, 

bảo đảm chất lượng và các quy định của pháp luật, kết thúc năm học 2020-2021 

an toàn; quyết liệt thực hiện có hiệu quả việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, 

coi sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết.  

- Tránh khuynh hướng: lơ là, chủ quan, mất cảnh giác (nhất là khi không 

có dịch); hốt hoảng, hoang mang, lo lắng, mất bình tĩnh, thiếu bản lĩnh khi ứng 

phó dịch bệnh. 

 - Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “Chống dịch như chống giặc”; kế 

thừa kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm tốt có hiệu quả từ các đợt dịch trước. 

 - Tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu 5K; xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng 

bảo đảm nhanh, chính xác, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ bắt buộc 

trong các hoạt động truy vết, cách ly, xét nghiệm...; đẩy mạnh chuẩn bị vật tư, 

trang thiết bị, sinh phẩm... theo phương châm 4 tại chỗ và phù hợp các tình huống 

dịch bệnh có thể xảy ra; thực hiện phân công, phân cấp, ủy quyền đi đôi với tăng 

cường giám sát, kiểm tra tích cực, hiệu quả. 
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3. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đề cao trách nhiệm người đứng 

đầu, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy 

Đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch. Tăng cường trách 

nhiệm của Bí thư cấp ủy, chính quyền địa phương cấp cơ sở, huy động Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và đặc biệt huy động, phát huy vai trò, tinh thần 

tự giác, làm chủ của nhân dân, phát huy vai trò của Tổ Covid-19 cộng đồng tiến 

hành rà soát, phát hiện, quản lý người nước ngoài nhập cảnh, người ở nơi khác cư 

trú trên địa bàn để kịp thời ngăn ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm theo pháp luật các 

trường hợp nhập cảnh trái phép, người nước ngoài, người nơi khác cư trú bất hợp 

pháp trên địa bàn.  

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch 

trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao theo tinh thần cấp trên 

kiểm tra cấp dưới, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng với quan điểm: ghi 

nhận, biểu dương, kịp thời động viên, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành 

tích trong phòng, chống dịch; đồng thời xử lý nghiêm theo đúng quy định các 

trường hợp vi phạm, lơ là, thiếu trách nhiệm, không nể nang, né tránh. 

Yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc triển khai 

thực hiện các nội dung chỉ đạo trên và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với 

lĩnh vực, địa phương phụ trách. 

Giao Sở Y tế theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo kịp thời 

UBND tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc TU;  

- Các thành viên BCĐ phòng chống dịch của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Cổng TTĐT tỉnh, các VP; 

- Lưu: VT, VP2, VP6. 
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 
 

Tống Quang Thìn 
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