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THÔNG BÁO 

Kết luận Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19  

huyện Hoa Lư ngày 08/3/2020 

 
 Ngày 08/3/2020, UBND huyện tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 huyện Hoa Lư. Về dự Hội nghị có đồng chí Bí thư Huyện ủy; đồng 

chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng 

chống Covid-19 huyện; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 huyện Hoa Lư. 

Sau khi nghe đ/c Trần Văn Doanh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Phó 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hoa Lư báo cáo tình hình 

diễn biến dịch Covid-19, triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo; các đại 

biểu tham dự phát biểu ý kiến và thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Thiện 

Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tại hội nghị; UBND huyện thống nhất kết luận 

như sau: 

Tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, trong nước và trong tỉnh đã được các 

phương tiện thông tin đại chúng đưa tin hằng ngày. Công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện đã được triển khai rất bài bản, khẩn trương, quyết 

liệt, hiệu quả. Cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và nhân dân toàn huyện 

tích cực tham gia phòng, chống dịch. Bên cạnh đó là sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt 

của tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo huyện đã kịp 

thời xuống kiểm tra thực địa, chỉ đạo trực tiếp công tác cách ly, giám sát; công tác 

tiêu độc, khử trùng; thông tin tuyên truyền… Với tinh thần trách nhiệm cao của 

các cấp, các ngành cùng với nỗ lực phòng, chống dịch của các Bác sỹ, điều dưỡng, 

nhân viên y tế nên công tác phòng, chống dịch Covid-19 bước đầu đạt được hiệu 

quả cao.   

Ngày 07/3/2020, theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư: có 14 

khách nước ngoài đi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân bệnh nhân N.H.N 

dương tính với SARS-COV-2 (trú tại phường Trúc Bạch, Hà Nội) đến nghỉ tại các 

địa điểm gồm: Homestay Tam Cốc Mr Loa, Homestay Garden, khách sạn Tam 

Cốc Banana tree thuộc xã Ninh Hải; khách sạn Hidden Charm, xã Ninh Thắng. 

Hiện tại, 08 khách ở khách sạn Hidden Charm, xã Ninh Thắng đã đi đến Cát Bà, 

thành phố Hải Phòng; 02 khách đang ở khách sạn Tam Cốc Banana tree cùng với 

02 người bạn; 02 khách đang ở Homestay Tam Cốc Mr Loa; 02 khách ở Homestay 

Garden xã Ninh Hải (đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SAR-COV-2) và đã di 

chuyển nơi khác.  

Hiện nay, đang tổ chức cách ly 01 trường hợp tại trạm Y tế xã là công dân 

Việt Nam đi từ Hàn Quốc về (từ ngày 25/2/2020); cách ly 03 người tại trung tâm Y 

tế huyện đi từ vùng dịch (Busan – Hàn Quốc) được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
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Covid-19 tỉnh chuyển về; cách ly toàn bộ Homestay Tam Cốc Mr Loa (18 người); 

khách sạn Banana tree (75 người), khách sạn Hidden Charm (109 người) và đã lấy 

mẫu để xét nghiệm 06 trường hợp nghi nhiễm. Nhìn chung, các trường hợp cách ly 

có sức khỏe, tinh thần ổn định.  

Trong thời gian tới, UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành, các địa 

phương tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Thông báo trên Đài truyền thanh các cấp về trường hợp dương tính ở trên 

địa bàn tỉnh với Covid-19 để nhân dân biết, yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của chính quyền các cấp, các cơ quan chuyên môn trong phòng, chống dịch. 

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về việc phòng, chống dịch tại các 

văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện.  

3. Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành, 

đoàn thể và các địa phương; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tình 

hình dịch Covid-19 để người dân nắm bắt thông tin chính xác, tự phòng tránh cho 

bản thân và người nhà; đề cao cảnh giác, không được chủ quan, không gây hoang 

mang trong cộng đồng nhân dân. 

- Đẩy mạnh hoạt động giám sát phát hiện sớm các đối tượng nghi ngờ để 

điều tra, tổ chức cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm chẩn đoán xác định; giám sát chặt 

chẽ các đối tượng có yếu tố dịch tễ liên quan cần phải cách ly và xử lý theo quy 

định; rà soát những khu vực có nguy cơ cao, tiếp tục triển khai xử lý môi trường, 

phun hóa chất khử khuẩn phòng bệnh. 

- Không tổ chức các sự kiện, các Lễ hội và các hoạt động tập trung đông 

người để đảm bảo an toàn cho nhân dân. 

- Triển khai công tác phòng, chống Covid-19 từ cấp độ 1 sang cấp độ 2 theo 

Kế hoạch số 97/KH-BCĐ ngày 31/01/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp ở người do chủng mới của vi rút Corona gây ra.  

4. Trung tâm Y tế huyện 

- Tổ chức động viên, giao nhiệm vụ để những cán bộ, nhân viên y tế và 

những người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch xác định tư tưởng, hăng hái 

không quản ngày đêm, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, UBND 

các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác cách ly trên địa bàn 

huyện. 

- Tổ chức giám sát chặt chẽ những người có liên quan đến trường hợp nhiễm 

bệnh theo đúng quy định. 

- Hỗ trợ nhân lực và hỗ trợ thuốc sát khuẩn, dụng cụ bảo hộ và một số vật tư 

tiêu hao phòng, chống dịch khác khi các xã, thị trấn, nhất là các xã đang thực hiện 

cách ly đề nghị.  
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- Xây dựng kịch bản của phương án ứng phó tình hình dịch bệnh cấp độ 2. 

Tham mưu cho UBND huyện tổ chức diễn tập tại 01 thôn theo sự chỉ đạo của tỉnh để 

chủ động khi tình huống dịch bệnh xảy ra. 

- Thường xuyên cập nhật sát tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các tình 

huống, diễn biến mới của dịch. Cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh chính xác, 

kịp thời cho các cơ quan thông tin, truyền thông để thông báo cho nhân dân biết. 

- Rà soát thuốc, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết để sẵn sàng 

phòng, chống dịch với tinh thần cao nhất và cho tình huống dịch bệnh Covid-19 

xảy ra xấu nhất. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra, tổng hợp kết quả, báo cáo Ban Chỉ đạo của tỉnh, Thường trực Huyện ủy, 

Lãnh đạo UBND huyện trước 16h00 hằng ngày. 

5. Ban Chỉ huy Quân sự huyện  

Chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, UBND các xã, 

thị trấn và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác cách ly đảm bảo an toàn. 

6. Phòng Tài chính – Kế hoạch  

Chủ trì, phối hợp với trung tâm y tế huyện, các xã, thị trấn và các đơn vị có 

liên quan khẩn trương tham mưu, bố trí kinh phí cho lực lượng tham gia cách ly và 

kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống dịch của các cơ quan, đơn vị liên 

quan, báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định. 

7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị 

trường số 3 

Đảm bảo nguồn cung cấp hàng hóa cho người dân; tăng cường kiểm tra 

chống đầu cơ tích trữ, găm hàng, nâng giá trang thiết bị phòng, chống dịch, các 

nhu yếu phẩm, thực phẩm gây sự hiểu lầm trong nhân dân về tình hình dịch bệnh. 

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai việc phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn 

ngành; có những giải pháp phù hợp để học sinh được học tập, ôn tập kiến thức sẵn 

sàng tiếp tục học tập khi có thông báo đi học trở lại; chỉ đạo các cơ sở giáo dục 

tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thường xuyên vệ sinh môi trường, khử trùng 

diệt khuẩn, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón học sinh trở lại trường học  

9. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa – thể thao và 

Truyền thanh huyện 

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế huyện cập nhật tình hình, tăng 

cường thời lượng phát sóng, tin bài về tình hình dịch bệnh một cách chính xác, 

công khai, minh bạch để nhân dân biết chủ động phòng, chống dịch. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan in thêm tờ rơi, áp phích phục 
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vụ cho công tác tuyên truyền về dịch Covid-19. 

10. Công an huyện  

Triển khai lực lượng nắm chắc tình hình những người nước ngoài nhập cảnh 

vào Việt Nam về Hoa Lư  Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, 

nhất là tại những khu vực cách ly tập trung trên địa bàn huyện. 

Tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp 

tung tin không đúng về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng  

11. Các xã, thị trấn 

- Huy động hệ thống chính trị của địa phương thực hiện phòng chống dịch 

bệnh theo phương châm “4 tại chỗ” và “Chống dịch như chống giặc”  

- Thành lập Đội phản ứng nhanh tại các đơn vị  Theo dõi sát diễn biến tình 

hình, đánh giá tình hình hàng ngày, tham mưu kịp thời với Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 huyện Hoa Lư để chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch  

- Đối với xã Ninh Hải, xã Ninh Thắng tăng cường lực lượng dân quân tự vệ  

tham gia lực lượng cách ly tại các cơ sở có người nghi bị nhiễm SAR-COV-2. 

12. Yêu cầu các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-

19 bám sát và tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung của 

của Ban Chỉ đạo của tỉnh, các nhiệm vụ được giao.  

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh (để b/c); 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các Thành viên Ban Chỉ đạo theo QĐ số 81/QĐ-

UBND ngày 31/01/2020; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- Công an huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lưu Quang Minh 
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