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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lưu Trần Sơn - Chủ tịch UBND huyện  

tại Hội nghị triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng,  

chống dịch Covid - 19  
 

 

 

Ngày 02/5/2021, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ cấp 

bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Lưu Trần Sơn - Chủ tịch 

UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ 

Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể 

của huyện, công an, quân sự, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Văn phòng HĐND và 

UBND, Nội vụ, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài truyền thanh; các đồng chí Bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 Sau khi nghe Phòng Y tế, Công an huyện báo cáo công tác thực hiện phòng, 

chống dịch, ý kiến phát biểu của của các đại biểu về dự hội nghị, ý kiến phát biểu 

chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; thay mặt UBND huyện, 

đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kết luận giao nhiệm vụ cho các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện ngay các nội dung sau: 

1. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đảm bảo phòng, chống dịch Covid- 

19 và an toàn trong công tác bầu cử. Việc tuyên truyên truyền đảm bảo hiệu quả, 

tránh tư tưởng chủ quan, lơ là đồng thời không gây hoang mang trong cán bộ và 

nhân dân. 

- Đài truyền thanh huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn nâng thời lượng 

phát sóng, mỗi lần phát sóng cách nhau 1 giờ; thời gian ngừng phát từ 22h00’ đến 

5h00’ ngày hôm sau. Thời gian thực hiện từ ngày 03/5/2021 đến khi có chỉ đạo 

tiếp theo. Đài truyền thanh các cấp phân công, bố trí nhân sự trực thực hiện nhiệm 

vụ đảm bảo hợp lý. 

- Phòng Y tế huyện chịu trách nhiệm cung cấp nội dung tuyên truyền cho 

Đài truyền thanh huyện, các xã, thị trấn; nội dung đảm bảo gắn gọn, tập trung 

thông tin về diễn biến tình hình dịch, các biện pháp phòng ngừa, xử lý vi phạm... 

- Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn sử dụng xe lưu động đi đến 

khu đông dân cư, nơi tập trung đông người để tuyên truyền, nhắc nhở. 

- UBND các xã, thị trấn ngoài việc thực hiện tuyên truyền trên hệ thống 

truyền thanh phân công các lực lượng thực hiện tuyên truyền trực tiếp trong cộng 

đồng dân cư. Thành lập tổ Covid cộng đồng theo chỉ đạo của UBND huyện (Văn 

bản số 361/UBND-YT ngày 01/5/2021), thời gian thực hiện xong trong ngày 

02/5/2021, báo cáo UBND huyện (qua Phòng Y tế) ngày 03/5/2021. 

2. Củng cố, kiện toàn và kích hoạt toàn bộ hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban 

chỉ huy phòng, chống dịch. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu. 



Đối với các xã, nơi có các Cụm công nghiệp, Khu công nghiệp cử đồng chí 

lãnh đạo UBND và công an xã đến từng doanh nghiệp trên địa bàn đề nghị thực 

hiện ký cam kết yêu cầu công nhân thực hiện khai báo y tế sau kỳ nghỉ, đối với 

người lao động đề về từ vùng dịch không tiếp tục đi làm đến khi hết thời gian theo 

dõi; người lao động có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc các biểu hiện nghi ngờ 

nhiễm Covid-19 phải báo ngay cho cơ quan y tế, UBND cấp xã. Các doanh nghiệp 

chịu trách nhiệm toàn diện về phòng chống dịch tại đơn vị, nếu không đảm bảo có 

thể bị yêu cầu tạm dừng hoạt động. 

3. Xây dựng phương án phòng, chống dịch; thực hiện biện pháp cách ly: 

- Phòng Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho BCĐ phòng, 

chống dịch Covid-19, UBND huyện rà soát, xây dựng các phương án đảm bảo chủ 

động, kịp thời, hiệu quả; xây dựng phương án và hướng dẫn thực hiện phòng dịch 

đảm bảo an toàn tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, các điểm bầu cử. 

Chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng dự thảo các văn bản chỉ đạo của 

Huyện ủy, UBND huyện; hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng các văn bản chỉ đạo 

của cấp ủy, chính quyền cơ sở; hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch, chú 

trọng việc quản lý, theo dõi các đối tượng sau cách ly tập trung, thực hiện cách ly 

tại nhà. 

- Phòng Y tế, Công an huyện phối hợp rà soát, truy vết, xác định các đối 

tượng; Ban CHQ sự huyện  thực hiện đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung. 

Các xã, thị trấn thực hiện cách ly đối với trường hợp F2 và F1 sau cách ly tập trung. 

- Trung tâm Y tế rà soát các điều kiện làm khu cách ly tập trung tại đơn vị 

đảm bảo sử dụng được ngay khi cần. Phòng Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan rà soát các địa điểm đủ điều kiện để sử dụng làm khu cách ly tập trung để 

trưng dụng trong trường hợp cần thiết; đảm bảo phương châm hậu cần tại chỗ. 

4. Công tác kiểm tra, giám sát: Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp 

huyện và cấp xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện công tác kiểm tra, 

giám sát thường xuyên, kịp thời đối với công tác phòng, chống dịch theo phân cấp. 

5. Chế độ thông tin, báo cáo: Các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, 

chống dịch, UBND các xã, thị trấn báo cáo hàng ngày về UBND (qua Phòng Y tế) 

từ ngày 04/5/2021, thời điểm báo cáo vào 10h và 14h các ngày trong tuần.  
   

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn biết, triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TTHU, TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo VP HĐND và UBND; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Vũ Văn Thường 

 

(Báo cáo) 
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