
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ý Yên kiểm tra công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 tại 1 số địa phương trên địa bàn 

huyện 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại một số tỉnh thành , 

chiều ngày 3/5/2021 đồng chí Nguyễn Đức Du, UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND 

huyện; Thượng tá Ngô Minh Mai, UVBTVHU, Trưởng Công an huyện cùng đại 

diện các phòng ban có liên quan đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 tại 1 số địa phương trên địa bàn huyện.  

    Tại buổi kiểm tra, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của 2 xã Yên Chính và 

Yên Ninh đã báo cáo nhanh với đoàn về công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch tại cơ sở. Thực hiện theo đúng văn bản chỉ đạo của cấp trên, 

công tác phòng, chống dịch Covid – 19 tại các địa phương được triển khai 1 cách đồng 

bộ, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 

nghiêm túc các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh; phân công nhiệm vụ 

cụ thể cho cán bộ cơ sở theo dõi, giám sát và yêu cầu người dân đi từ vùng dịch trở về 

địa phương cần phải khai báo y tế đầy đủ và cam kết thực hiện cách ly theo đúng quy 

định; tổ chức phun tiêu độc, khử khuẩn toàn bộ các địa điểm công cộng như trụ sở 

UBND huyện, trạm y tế, trường học, chợ dân sinh. Thành viên Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch của xã cùng các lực lượng chức năng cơ sở cũng đã trực tiếp đến tuyên 

truyền và hướng dẫn các hộ gia đình, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn hạn chế tổ chức, 

tham gia các hoạt động tập trung đông người cũng như chủ động thực hiện tốt các biện 

pháp phòng dịch. 



 

    Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các địa 

phương tiếp tục thực hiện nghiêm việc triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 và tạm dừng 1 số hoạt động, dịch vụ không thiết yếu để phòng, 

chống dịch theo chỉ đạo của công điện số 02/CĐ-UBND và công văn số 226/UBND-VP 

ngày 30/4/2021 của UBND huyện. Sau dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, yêu cầu BCĐ phòng, 

chống dịch Covid-19 của các xã tập trung làm tốt công tác quản lý cư trú, nắm chắc tình 

hình di biến động về dân số; rà soát, phân loại các trường hợp trở về từ vùng dịch, các 

đối tượng có nguy cơ để khai báo y tế và cách ly kịp thời; vận động người dân thực hiện 

tốt thông điệp 5K trong phòng, chống dịch; tuân thủ và giám sát nghiêm việc dừng hoạt 

động tập trung đông người. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm cần xử lý theo 

đúng quy định đồng thời tập trung phát triển kinh tế xã hội đi đôi với đảm bảo an toàn 

phòng dịch COVID - 19./.  

 


