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Thực hiện công văn số 1862/UBND, ngày 01/6/2021 của UBND thị xã 

Ninh Hoà về triển khai thực hiện công điện số 02/CĐ-CT.UBND ngày 

31/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà về việc triển khai các giải pháp 

cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà trong 

tình hình mới. 

Trước tình hình bệnh dịch Covid-19 đang diễn biến khá phức tạp tại một 

số tỉnh, thành phố trong cả nước và có chiều hướng bùng phát, lây lan mạnh ra 

nhiều địa phương khác. Để chủ động phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an 

toàn sức khoẻ cho nhân dân. UBND phường Ninh Hà đề nghị BCĐ phòng, 

chống dịch bệnh ở người phường Ninh Hà, các ban, ngành, tổ chức, cơ quan, 

đơn vị và nhân dân trên đia bàn phường trên địa bàn phường phải thực hiện 

nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, tỉnh Khánh Hòa, thị xã Ninh 

Hòa, Đảng ủy phường Ninh Hà. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; 

huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, đảm bảo kiểm soát hiệu quả, 

không để dịch xuất hiện trong cộng đồng và lây lan trên địa bàn phường. Đồng 

thời tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

1. Kiên quyết thực hiện các nguyên tắc phòng, chống dịch: ngăn chặn, 

phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch cùng với việc làm tốt công tác điều trị 

với phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời vẫn tiếp tục triển khai các hoạt động 

kinh tế- xã hội trên cơ sở đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn. 

2. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động của một số cơ sở kinh doanh dịch vụ 

không thiết yếu, gồm: vũ trường, quán bar, pub, karaoke, mat-xa, spa, trò chơi 

điện tử, rạp chiếu phim; tiệc cưới; các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín 

ngưỡng; các hoạt động thể thao trong nhà (gym, fitness, billiards, yoga,…) cho 

đến khi có thông báo mới. 

3. Không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng ngoài phạm vi công 

sở, trường học, bệnh viện và phải đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 01 (một) 

mét khi tiếp xúc và áp dụng các biện pháp 5K. Người dân không ra khỏi nhà  

nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy 

định.  
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Trong công sở, trường học, bệnh viện phải giữ khoảng cách tối thiểu 01 

(một) mét khi tiếp xúc và áp dụng các biện pháp 5K. 

 4. Các quán ăn, uống đường phố vỉa hè chỉ được bán mang về, không tổ 

chức ăn uống tại chỗ. Đối với các quán ăn, quán giải khát trong nhà phải bố trí 

bàn ghế giãn cách tối thiểu 01 (một) mét hoặc có tấm chắn ngăn cách giữa các 

bàn, không sử dụng đồ dùng chung và phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an 

toàn phòng, chống dịch theo quy định. 

 5. Đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng: hành khách và lái xe 

phải đeo khẩu trang suốt hành trình, khai báo y tế, có dung dịch sát khuẩn tay; 

lập danh sách hành khách (họ và tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ) đối với vận 

chuyển hành khách liên tỉnh; sắp xếp, bố trí hành khách ngồi giãn cách một ghế 

trên xe và không vượt quá 50% số ghế được cấp phép. 

 6. Đối với hộ gia đình, trụ sở làm việc, chợ dân sinh. . . khi hoạt động phải 

đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp 

5K, trước hết là khẩu trang, khoảng cách, khai báo y tế. 

 7. Từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn khẩn trương xây dựng kế 

hoạch, các kịch bản ứng phó; tuyệt đối không để dịch xuất hiện và lây lan ra 

cộng đồng; xây dựng phương án làm việc phù hợp, an toàn, đảm bảo không làm 

ảnh hưởng, ắch tắc công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

 - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị trên địa bàn phường không được đi đến vùng có dịch; triển khai, 

thực hiện áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, đặc biệt trong 

giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, tuyệt đối không để đình trệ công 

việc, nhất là công việc có thời gian, thời hiệu theo quy định, các dịch vụ phục vụ 

người dân, doanh nghiệp. 

 - Đối với các cuộc họp, hội nghị: thực hiện tốt biện pháp 5K, khuyến 

khích tổ chức trực tuyến; các hoạt động phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã 

hội thật sự cần thiết phải tổ chức thì phải báo cáo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân 

phường quyết định và thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm; không 

tổ chức liên hoan, tiệc mừng. 

 8. Giao Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người: 

- Nhanh chóng rà soát, xây dựng kịch bản ứng phó với dịch bệnh Covid 

19 và tổ chức triển khai thực hiện theo từng cấp độ của dịch. 

- Chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người của 

phường chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác tuyên 

truyền về phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên tổ chức kiểm tra, nhắc nhở 

chấn chỉnh và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không nghiêm túc thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định – đặc biệt là thông 

điệp 5K, mã QR của Bộ Y tế; thường xuyên tổ chức kiểm tra, nhắc nhở, xử lý 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu tạm dừng hoạt động. 
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- Chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường hoạt động của Đội phản ứng nhanh 

phòng chống Covid 19, các Tổ Covid 19 cộng đồng, Nhóm truy vết; chủ động rà 

soát, quản lý chặt chẽ các trường hợp người đến và về Ninh Hà đặc biệt là các 

trường hợp từ vùng có dịch trở về để kịp thời phát hiện các trường hợp liên quan 

đến các ca bệnh Covid 19 và các mốc dịch tễ theo thông báo của cơ quan chức 

năng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc cách ly, theo dõi y tế tại nhà; xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 

- Nhanh chóng hoàn thành việc ký cam kết phòng, chống dịch Covid-19 

đến từng hộ dân theo kế hoạch, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân thực 

hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức 

khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng. 

9. Trạm y tế phường: 

- Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân phường, Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh ở người của phường triển khai nghiêm túc, đầy đủ các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường theo tinh thần chỉ đạo 

các cấp và hướng dẫn của ngành y tế, đặc biệt là trong giám sát, theo dõi, quản 

lý, cách ly y tế tại nhà. 

- Thực hiện quy trình và quản lý chặt chẽ, tổ chức phân luồng, phân 

tuyến, khám và điều trị hợp lý ngay từ khâu tiếp đón bệnh nhân; yêu cầu kê khai 

y tế bắt buộc đối với tất cả trường hợp đến Trạm y tế. 

- Chủ động khảo sát và bố trí khu y tế cách ly tập trung trên địa bàn 

phường để kịp thời xử lý các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh. 

10. Công chức Văn hóa – xã hội (phụ trách công tác văn hóa thông tin): 

tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh và tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tế; tập trung tuyên truyền để 

người dân tiếp tục cảnh giác cao với dịch bệnh, chủ động thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh cho bản, thân, gia đình và xã hội. Tránh đưa các 

thông tin tạo tâm lý chủ quan, hoang mang trong cán bộ và Nhân dân. 

11. Công an phường:  

- Phối hợp Trạm y tế, các ngành, tổ chức, đơn vị tham mưu Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch theo 

quy định. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, trấn áp tội, đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường 

- Kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống 

dịch bệnh; lợi dụng tình hình dịch bệnh để đưa thông tin sai sự thật gây hoang 

mang trong Nhân dân và ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. 

12. Ban chỉ huy quân sự phường: củng cố lực lượng, các điều kiện thiết 

yếu để tham gia phòng, chống dịch, bệnh khi được yêu cầu. 
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13. Các đơn vị trường học: tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh trong theo khuyến cáo của ngành y tế và ngành giáo dục. 

14. Đề nghị UBMTTVN và các đoàn thể của phường: chủ động xây dựng 

kế hoạch thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và 

nhân dân chấp hành tốt các quy định pháp luật nhà nước công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn phường. Tăng cường tham gia các hoạt động triển 

khai nhiệm vụ phòng, chống, dịch do Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường và Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của phường đề ra. 

15. Các Tổ dân phố: 

- Đẩy mạnh hoạt động của các Tổ Covid 19 cộng đồng, kiểm soát chặt chẽ 

các trường hợp người từng ở, đến, đi qua vùng có dịch về địa phương; phối hợp 

theo dõi, giám sát các trường hợp quản lý, cách ly y tế tại nhà theo quy định. 

- Nhanh chóng hoàn tất việc triển khai ký cam kết phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 đến từng hộ gia đình; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở Nhân dân 

thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh. 

Uỷ ban nhân dân phường Ninh Hà yêu cầu các ban, ngành, cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, nghiêm túc triển khai; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn 

vướng mắc phải kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất để giải quyết./. 

 
 

           
     Nơi nhận: 
     - TT. Đảng ủy, TT.HĐND phường (VBĐT); 

     - Chủ tịch, các PCT UBND phường(VBĐT); 

     - Các ban, ngành, tổ chức, đơn vị(VBĐT); 

     - Mặt trận, các tổ chức đoàn thể(VBĐT); 

     - 06 Tổ dân phố; 

     - Đài truyền thanh(VBĐT); 

     - Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Trần Văn Chính 
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