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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Phan Văn Giáp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND, Chỉ huy Trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid -19 
huyện tại cuộc họp trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 

với BCĐ, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid -19 các xã, thị trấn 
  

         Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid -19 trên cả nước, tỉnh Nghệ 

An và huyện Tân Kỳ liên tục ghi nhận các trường hợp nhiễm Covid-19. Đặc biệt 
sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, số lượng ca bệnh tăng đột biến. Xuất 

hiện nhiều ca bệnh cộng đồng, trong trường học. Toàn tỉnh có ngày lên tới trên 
2.800 ca/ngày. Tân Kỳ chỉ riêng ngày 07/01/2022 có 64 ca (đứng thứ 3 toàn tỉnh) 
và đã có trường hợp tử vong tại xã Kỳ Sơn. 

 Ngày 10/02/2022, đồng chí Phan Văn Giáp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 
UBND huyện, Chỉ huy Trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 

huyện đã chủ trì cuộc họp trực tuyến để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống 
dịch Covid -19 trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp tại điểm cầu UBND huyện có các 

đồng chí Thường trực và thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 
cấp huyện; tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo, Chỉ huy 

Trưởng Trung tâm Chỉ huy và thành viên BCĐ, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống 
dịch Covid-19 của 22 xã, thị trấn. Sau khi nghe Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, 

Phòng Giáo dục & Đào tạo báo cáo về tình hình dịch bệnh trong tỉnh và huyện trong dịp 
Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, công tác triển khai triển khai Trạm Y tế lưu động điều 

trị Covid -19 và công tác dạy học, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp. Đồng chí 
Phan Văn Giáp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy trưởng 

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống Covid-19 huyện kết luận như sau: 

1. Đánh giá tình hình dịch, nguyên nhân và công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 

Diễn biến tình hình dịch trên địa bàn huyện Tân Kỳ vẫn diễn biến phức tạp, 
khó lường có thể tăng thêm trong thời gian tới, do: 

        - Trong dịp Tết Nguyên đán có số lượng công dân từ các tỉnh khác về địa 
phương ăn Tết, trong đó có một số tỉnh có ổ dịch. Sự giao lưu giữa các huyện, các 

xã trong dịp Tết.  

        - Thực hiện việc cách ly, điều trị F0 tại nhà chưa được kiểm soát chặt chẽ, 

chưa có sự giám sát theo quy định Bộ Y tế.  
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        - Tâm lý của người dân còn lơ là, chủ quan, nhận thức công tác phòng, 
chống dịch vẫn nhiều hạn chế. 

        - Hoạt động của các lực lượng phòng, chống dịch có những nơi chững lại, 
vào cuộc chưa thật sự quyết liệt, còn ỷ lại cho cơ quan Y tế, nhất là trong công tác 

điều tra truy vết, hồ sơ, thẩm định cơ sở cách ly, điều trị F0 tại nhà cần rút kinh 
nghiệm nghiêm khắc.  

        - Công tác tuyên truyền chỉ đạo các văn bản của cấp trên chưa đến tận người 
dân về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới.  

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới 

          2.1. Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch từ huyện đến cơ sở tập trung cao 
tuyên truyền đến tận người dân về quan điểm, chủ trương mới của Chính phủ; Ban 

Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, của tỉnh và diễn biến cụ thể của dịch bệnh, triển khai 
áp dụng các biện pháp phù hợp, ngăn chặn, kiểm soát, không để dịch Covid-19 lây 

lan trên diện rộng. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 
trong các cấp, cán bộ và nhân dân, tập trung vào những vấn đề sau: Nâng cao ý 

thức cảnh giác với dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ 
Y tế, hạn chế tối đa tình trạng tập trung đông người, nhất là trong các hoạt động lễ 

hội đầu năm, ngày Rằm tháng Giêng; tích cực tham gia chiến dịch tiêm vắc-xin 
phòng Covid-19, đặc biệt là tiêm liều vắc-xin bổ sung, nhắc lại. 

  2.2. Cơ quan Thường trực Trung Tâm Chỉ huy phòng, chống dịch tham mưu 
lãnh đạo các cấp bổ sung kịch bản phòng, chống dịch sát với tình hình từng địa 

phương, kích hoạt Tổ Covid cộng đồng, đội ngũ tuyến đầu, động viên khuyến kích, 
giao nhiệm vụ cụ thể. 

2.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định 

phòng, chống dịch trên địa bàn: nhất là việc cách ly F1, điều trị bệnh nhân Covid -
19 tại nhà, nơi lưu trú; biện pháp phòng, chống dịch tại các khu vực tập trung đông 

người như: chợ truyền thống, chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm mua sắm, cơ sở sản 
xuất kinh doanh, cơ sở thờ tự, danh lam thắng cảnh, trường học, công sở,… 

2.4. Cụ thể hóa cơ sở thu dung, điều trị các tuyến, sẵn sàng đáp ứng tình 
trạng gia tăng đột biến các ca nhiễm bệnh. Triển khai mô hình Trạm Y tế lưu động 

trên phạm vi toàn huyên để quản lý, điều trị, chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại nhà. 
Chuẩn bị phương án, nguồn lực ứng phó với diễn biến dịch theo các cấp độ.  

2.5. Tập trung chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng 
Covid-19 bảo đảm đúng tiến độ, bao phủ các mũi tiêm và an toàn tiêm chủng cho 

tất cả người dân trong độ tuổi theo quy định của Bộ Y tế, kể cả người từ địa 
phương khác về, đến địa bàn. 

2.6. Đề nghị đồng chí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo quán triệt và chịu trách nhiệm thực hiện. Đề nghị 
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các đồng chí cấp ủy, thành viên BCĐ, Trung tâm Chỉ huy được phân công phụ 
trách cụm, điểm, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ đầu năm gắn với kiểm tra, 

chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở địa phương, đơn vị được phân 
công phụ trách. 

2.7. Công tác dạy học trên địa bàn: Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn liên 
ngành số 6641/HDLN-SYT-SGD&ĐT, ngày 31/01/2022 tỉnh Nghệ An. 

- Chủ động công tác phòng, chống dịch tại cơ sở giáo dục, đào tạo theo 
nguyên tắc: kiểm soát nguy cơ lây nhiễm, phát hiện sớm ca bệnh, cách ly, khoanh 

vùng kịp thời. 

- Xây dựng kịch bản, tổ chức diễn tập tình huống có ca bệnh tại trường, lớp 
học. Phối hợp với cơ quan y tế triển khai thực hiện kịp thời theo quy định. 

2.8. Tiếp tục nắm chắc tình hình biến động dân cư, các xã có lượng F0 nhiều 
tạm dừng các hoạt động đông người; cấp ủy, Ban cán sự khối xóm cần tuyên 

truyền, vận động đến tận nhà người dân chưa nên tổ chức việc cưới, hỏi trong điều 
kiện dịch đang có diễn biến phức tạp. 

2.9. Thành viên Trung tâm Chỉ huy được phân công phụ trách cụm, điểm, 
chỉ đạo, nắm chắc tình hình, bám sát địa phương đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo công 

tác phòng, chống dịch Covid-19, phương châm “4 tại chỗ”; đơn vị nào không bám 
sát, chủ quan, lơ là để dịch lây lan ra diện rộng phải chịu trách nhiệm trước Chủ 

tịch UBND huyện. 

Trên đây là Thông báo Kết luận của đồng chí Phan Văn Giáp  - Phó Bí thư 

Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy Trưởng Trung tâm Chỉ huy tại buổi 
làm việc về công tác phòng, chống dịch Covid-19. UBND huyện thông báo để các 
cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc, hiệu quả./. 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế (B/c); 
- TT Huyện uỷ (B/c);  
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (B/c);   
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện; 
- Các phòng, ban, ngành liên quan; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VP. 

TL. CHỦ TỊCH  

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
Nguyễn Viết Hòa 
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