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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 01/02/2021, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ
trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Đồng chí Lưu Trần
Sơn - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị; Dự hội nghị có
các thành viên Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 huyện.
Sau khi nghe Phòng Y tế huyện báo cáo, ý kiến phát biểu của đại biểu về dự
hội nghị; Thay mặt UBND huyện đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kết
luận, cụ thể như sau:
Trước diễn biến phức tạp, khó lường, lan nhanh trên diện rộng của dịch
Covid-19, để thống nhất các biện pháp phòng, chống dịch từ huyện đến cơ sở,
UBND huyện yêu cầu:
1. Các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn
- Quán triệt cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và nhân dân không
đi đến những vùng có dịch (theo thông báo khẩn của Bộ Y tế), đeo khẩu trang nơi
công cộng, nơi tập trung đông người. Tất cả những người đi, về từ vùng dịch phải
tự giác khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Khi ra, vào
trụ sở cơ quan, đơn vị phải thực hiện việc khai báo y tế, đo thân nhiệt, khử khuẩn
tay, đeo khẩu trang theo quy định.
- Các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn không tổ chức liên hoan tết niên,
gặp mặt cuối năm; tích cực triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2021,
các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với phòng, chống dịch Covid-19 với
quyết tâm và nỗ lực cao nhất, năng động, sáng tạo hơn nữa để thực hiện thắng lợi
mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đạt nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2020.
2. Phòng Y tế chủ trì phối hợp với Trung tâm y tế huyện tiếp tục nắm chắc tình
hình diễn biến dịch bệnh và các chỉ đạo của cấp trên để tham mưu, đề xuất kịp thời,
hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19. Phối hợp với Phòng Tài chính - kế hoạch kịp
thời tham mưu UBND huyện đảm bảo kinh phí trong công tác phòng, chống dịch.
3. Trung tâm y tế huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn, cơ
quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án, kịch bản theo từng cấp độ của dịch
bệnh Covid-19. Chuẩn bị phương án dự phòng về con người, xe ô tô, trang thiết bị,
vật tư... Phối hợp với Công ty dược Kim Bảng rà soát các trang thiết bị, vật tư phục
vụ cho sản xuất khẩu trang, dung dịch sát khuẩn đảm bảo cấp đủ, kịp thời cho việc
phòng, chống dịch Covid-19. Kiểm tra, đôn đốc việc phun tiêu độc khử trùng tại
các trường học, khu dân cư nơi có người đi, đến từ vùng có dịch. Biên soạn gửi
Đài truyền thanh huyện nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
4. Đài Truyền thanh huyện: Cập nhật liên tục, tăng thời lượng phát sóng,
thông tin kịp thời, rộng rãi tới người dân những điểm có dịch (theo thông báo của
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Bộ Y tế) để người dân chủ động không đi tới các vùng dịch; thông báo danh sách
người đến từ vùng dịch, các yêu cầu về phòng, chống dịch và các quy định, mức
xử phạt khi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
5. Công an huyện: Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tăng
cường kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt các trường hợp vi phạm trong công tác phòng
chống dịch như: không đeo khẩu trang nơi công cộng, tụ tập trung đông người trái
quy định, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có điều kiện, các cơ sở thờ tự, tín ngưỡng
chưa thực hiện quy định phòng, chống dịch; các cá nhân đưa tin sai sự thật trên
mạng Internet... Phối hợp với ngành Y tế và các xã, thị trấn kiểm soát chặt chẽ
người đi, đến từ vùng có dịch.
6. Phòng Giáo dục - Đào tạo: Chủ động phối hợp với ngành Y tế, chỉ đạo
các trường học theo dõi, đảm bảo sức khỏe học sinh khi tới trường. Phun tiêu độc
khử trùng, đảm bảo vệ sinh trường, lớp học.
7. Phòng Tài chính-KH: tham mưu UBND huyện kịp thời đảm bảo kinh phí
cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
8. Phòng Văn hóa-TT: tham mưu UBND huyện văn bản chỉ đạo dừng tổ
chức lễ hội, sự kiện tập trung đông người, các hoạt động kinh doanh: karaoke,
masage, trò chơi điện tử, các dịch vụ không thiết yếu...đến khi có thông báo mới
của tỉnh, huyện.
9. Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn
- Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của xã,
thôn, tổ dân phố gắn với phân công nhiệm vụ của từng thành viên Ban chỉ đạo.
Thành lập các tổ, đội xung kích, phản ứng nhanh...ở thôn, tổ dân phố để đi từng
ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở người dân các biện pháp
phòng, chống dịch.
- Chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với Công an xã, thị trấn và các thôn, tổ dân
phố tiếp tục rà soát người đi từ vùng dịch về địa phương báo cáo về Ban chỉ đạo
huyện, Trung tâm Y tế huyện. Chỉ đạo, quản lý chặt chẽ các trường hợp sau cách
ly tập trung và cách ly y tế tại nhà.
- Chỉ đạo Đài truyền thanh xã, thị trấn tăng cường thời lượng phát sóng, tiếp
âm Đài truyền thanh huyện ít nhất 3 lần/ngày, để tuyên truyền các văn bản chỉ đạo
của cấp trên, công khai các đối tượng trở về địa phương từ vùng dịch để cùng cộng
đồng dân cư tham gia phòng chống dịch.
10. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện căn cứ
vào chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo, đôn đốc, chịu trách nhiệm về kết quả
phòng, chống dịch của cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn mình phụ trách.
Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND
các xã, thị trấn biết, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
- TT Huyện ủy, HĐND huyện;
(Để b/c)
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện;
- Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn;
- VPUB: LĐ, các CV;
- Lưu: VT.

Chu Văn Khiêm

3

