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Số:          /UBND-YT Kim bảng, ngày        tháng 10  năm 2021 

V/v tiếp tục quyết liệt thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19  

 

                            
                                 

                    Kính gửi:  - Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

       - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 
 

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp trên địa bàn tỉnh 

và huyện Kim Bảng; số ca nhiễm SARS-CoV-2 không ngừng gia tăng, nhất là các 

ca mắc mới trong cộng đồng do sự chủ quan, lơ là của một số cán bộ y tế. Để tiếp 

tục quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, Ủy ban nhân dân 

huyện Kim Bảng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong huyện, các xã, thị trấn thực 

hiện ngay một số nội dung sau: 

1. Các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp trong huyện, UBND xã, 

thị trấn: Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tiếp tục tập trung bám 

sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của cấp ủy cùng cấp về công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 để tổ chức, kiểm tra, kiểm soát thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt, hiệu quả, nhất là yêu cầu thực hiện 5K. 

Quản lý chặt chẽ người đến, về từ vùng có dịch Covid-19, lái xe và người vận 

chuyển hàng hóa liên tỉnh, tiểu thương tại các chợ...Tiếp tục duy trì trực 24/24 

đối với các lực lượng tham gia phòng, chống dịch để kịp thời phát hiện, xử lý 

các vấn đề phát sinh trước diễn biến dịch bệnh. 

2. Trung tâm Y tế huyện quán triệt tới toàn thể CBCNV, người lao động 

tập trung cao độ trong phòng, chống dịch bệnh; test nhanh kháng nguyên những 

trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh dịch hoặc Ban Chỉ đạo xã, thị trấn yêu cầu; 

không để tình trạng lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; nếu cá nhân để xảy ra lây lan 

dịch trong cộng đồng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND 

huyện. 

3. Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế chỉ đạo tổ chức tiêm chủng 

phòng Covid-19 an toàn, kịp thời; cung cấp đủ phương tiện bảo hộ, vật tư y tế 

tại các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, các chốt phong tỏa trong 

cụm dân cư nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch trên địa bàn và đáp ứng 

diễn biến dịch ngày càng phức tạp. 

4. Ban Chỉ huy quân sự huyện, Phòng Y tế chỉ đạo tăng cường các biện 

pháp phòng, tránh lây nhiễm chéo tại cơ sở cách ly tập trung, xử lý chất thải 

trong khu cách ly tập trung đúng quy định. 

5. UBND xã, thị trấn chủ động rà soát, bảo đảm nhân lực, cơ sở vật chất 

phòng, chống dịch trong mọi tình huống; chủ động cho test nhanh kháng 

nguyên những trường hợp nguy cơ cao hoặc nghi ngờ nhiễm dịch bệnh. 

Tăng cường lực lượng, phân công cụ thể và cung cấp đủ phương tiện bảo 

hộ, điều kiện làm việc tại các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trong 
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khu dân cư và địa bàn giáp ranh nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch trên 

địa bàn.  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện. Nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

các đơn vị kịp thời phản ánh, báo cáo UBND huyện, Trung tâm Chỉ huy phòng, 

chống dịch Covid-19 huyện (qua Phòng Y tế) để xem xét, chỉ đạo./.  

Nơi nhận:                                                                                         CHỦ TỊCH 
- BCĐ phòng, chống dịch bệnh tỉnh (để b/c); 

- Trung tâm Chỉ huy PCD Covid-19 tỉnh; (để b/c) 

- Văn phòng UBND tỉnh; Sở Y tế; (để b/c) 

- Thường trực HU; TT HĐND huyện;(để b/c) 

- Ban chỉ đạo PCD Covid-19 huyện; (để b/c) 

- Chủ tịch UBND huyện; (để b/c) 

- Trung tâm Chỉ huy PCD Covid-19 huyện; 

- Các cơ quan, doanh nghiệp trong huyện; 

- Đảng Ủy; UBND các xã, thị trấn; (để t/h).                                  Lưu Trần Sơn 
- Lưu: VT, YT; 
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