
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TÂN KỲ 

 

Số: 195/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tân Kỳ, ngày 23 tháng 11năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Phan Văn Giáp - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND, Phó 
trưởng Ban Thường trực BCĐ, Chỉ huy Trưởng Chỉ huy trưởng Trung 

tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện tại cuộc họp  
Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện  

  

 

8h00’ ngày 23/11/2021, đồng chí Phan Văn Giáp - Phó Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch UBND, Phó trưởng BCĐ, Chỉ huy trưởng Trung tâm CH phòng, chống 
dịch Covid-19 huyện đã chủ trì cuộc họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 

Covid-19 huyện để triển khai một số nhiệm vụ cấp bách và phân công trách 
nhiệm cho các Thành viên Trung tâm Chỉ huy trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. 

Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện; Chỉ huy Trưởng, 

Phó Chỉ huy trưởng và thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 
huyện; Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện đến ghi 

hình và đưa tin. 

Sau khi nghe Trung tâm Y tế huyện báo cáo tình hình dịch trên địa bàn và triển 
khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua; đề xuất một số 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu triển khai trong thời gian tới; ý kiến phát biểu của 
các thành viên dự họp. Đồng chí Phan Văn Giáp - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, 

Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ, Chỉ huy Trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, 
chống Covid-19 huyện, kết luận như sau: 

Tình hình dịch Covid-19 hiện nay trên địa bàn huyền là rất phức tạp, số ca 
dương tính tăng rất nhanh; cấp độ dịch toàn huyện là cấp độ 2, xã Nghĩa Hoàn, xã 

Nghĩa Thái cấp độ 3, xã Nghĩa Đồng và xóm Thuận Yên, xã Nghĩa Hoàn cấp độ 4. 
Để làm tốt công tác dập dịch, kiềm chế tối đa sự lây lan trong cộng đồng; yêu 

cầu các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm 
túc, toàn diện, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của 

Trung ương, Tỉnh và Huyện và thực hiện nghiêm một số nội dung sau đây: 

1. Các đồng chí Trưởng các phòng, ngành thuộc UBND huyện được phân 

công phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các xã, thị trấn trong công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 (tại Thông báo số 135/TB-UBND ngày 06/9/2021 của UBND 
huyện) trực tiếp về tại các địa phương chỉ đạo các địa phương thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch. Nếu đồng chí nào có biểu hiện lơ là, thiếu trách nhiệm 
trong công tác chỉ đạo thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước đồng chí Chủ 

tịch UBND huyện. 
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2. Tạm thời phân công đồng chí Đinh Xuân Lãm - Trưởng phòng Dân tộc 

huyện chịu trách nhiệm phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 tại xã Nghĩa Thái (thời gian từ ngày 23/11/2021 cho đến khi hết dịch)  

thay cho đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường 
huyện. 

3. Giao đồng chí Vũ Anh Tuấn - Trưởng phòng Y tế huyện: 

- Chịu trách nhiệm tham mưu trực tiếp các văn bản liên quan đến công tác 

phòng, chống dịch Covid-19. Cử đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Chánh Văn 
phòng HĐND - UBND huyện trực tiếp phối hợp tham mưu với đồng chí Vũ 

Anh Tuấn. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện: 

+ Bổ sung ngay kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 cụ thể, chi tiết 
trong giai đoạn hiện nay để chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai kịp 
thời.  

+ Hợp đồng xe chở bệnh nhân đưa đi điều trị kịp thời. 

- Thường xuyên kiện toàn bổ sung Thành viên Trung tâm Chỉ huy, cũng 

như Tổ giúp việc Trung tâm Chỉ huy phòng, chống Covid-19 huyện. 

- Lập Tờ trình hỗ trợ kinh phí cho các thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, 

chống Covid-19 huyện về chỉ đạo cơ sở. 

4. Giao đồng chí Thái Hải Đăng - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện tập trung 

chỉ đạo trực tiếp công tác xét nghiệm và tiêm vắc xin toàn huyện; tham mưu phải có 
kế hoạch, lịch trình xét nghiệm cụ thể. Ưu tiên số một là xét nghiệm bóc tách trong 

cộng đồng đưa F1 đi cách ly theo quy định tại xã Nghĩa Đồng, xã Nghĩa Hoàn và 
Trường THPT Lê Lợi. 

5. Đồng chí Phan Vũ Cường - Trưởng Công an huyện trực tiếp chỉ đạo công 
tác điều tra truy vết và tham mưu các quyết định thành lập các tổ liên quan đến công 
tác phòng, chống Covid-19 để thực hiện nhiệm vụ. 

6. Đồng chí Trần Hoàng Nhật - Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện trực tiếp 
chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp cách ly theo quy định. 

7. Đồng chí Nguyễn Viết Đức - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 
tham mưu trực tiếp cho Chủ tịch UBND huyện sử dụng kinh phí từ nguồn dự phòng 

và các nguồn hợp pháp khác để tập trung ưu tiên cho công tác phòng, chống Covid-
19. Trước mắt, tham mưu hỗ trợ Trung tâm Y tế, Công an, Ban CHQS huyện; xã 

Nghĩa Đồng, xã Nghĩa Hoàn, xã Nghĩa Thái và các đơn vị khác. 

8. Đồng chí Hoàng Đình Sơn - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện tham 

mưu và chỉ đạo trực tiếp công tác phòng, chống Covid-19 trong trường học theo từng 
cấp độ dịch; phát động xét nghiệm trong toàn bộ lực lượng giáo dục. Tham mưu công 

tác xã hội hóa cho công tác phòng, chống Covid-19 trong lực lượng ngành giáo dục. 
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9. Đồng chí Vi Văn Quang - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tham 

mưu trực tiếp phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu cho xã Nghĩa Đồng và các xã 
liên quan. Đồng thời phối hợp tham mưu hỗ trợ các phương tiện vận chuyển hàng 

hóa. 

10. Đồng chí Đặng Ngọc Thân - Trưởng phòng Lao động - TB&XH huyện 

tham mưu trực tiếp chính sách an sinh xã hội trong điều kiện dịch diễn ra. Trước mắt 
những chính sách đối với các cháu học sinh Tiểu học, THCS và THPT Lê lợi và các 

cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo tình hình và điều kiện thực tế của huyện. 

11.  Đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường 

huyện tham mưu trực tiếp về công tác đảm bảo môi trường tại các khu cách ly tập 
trung và các địa bàn bị phong tỏa. 

12. Đồng chí Hoàng Xuân Hạnh - Trưởng phòng Văn hóa - TT huyện tham 
mưu trực tiếp và hướng dẫn công tác tuyên truyền tốt các biện pháp theo cấp độ dịch 
hiện nay. 

13. Đồng chí Phan Trung Ấn - Trưởng phòng Tư pháp huyện tham mưu trực 
tiếp các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác liên quan đến công tác 

phòng, chống dịch Covid-19. 

14. Đồng chí Nguyễn Viết Hòa - Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện 

tham mưu trực tiếp thực hiện công tác hậu cần, phương tiện và các điều kiện khác 
phục vụ cho hoạt động của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống Covid-19 huyện. 

15. Đồng chí Nguyễn Công Trung - Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT 
huyện chỉ đạo trực tiếp công tác sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

16. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện: 

- Đồng chí Phạm Hồng Sơn chỉ đạo trực tiếp công tác sản xuất nông nghiệp và 

công tác môi trường trên địa bàn huyện. 

- Đồng chí Nguyễn Văn Hoa chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng bổ sung 
phương án cung ứng lương thực, thực phẩm cho các xã, thị trấn; đặc biệt là các xã có 

cấp độ dịch cao. 

- Đồng chí Nguyễn Văn Thực tham mưu chỉ đạo phòng Y tế chuẩn bị tất cả các 

nội dung họp, nội dung báo cáo cho BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện, báo 
cáo tỉnh; các quyết định tăng cường cao hơn mức độ dịch phù hợp. Trực tiếp chỉ 

đạo công tác tiêm chủng, tham mưu cho Chủ tịch UBND, Chỉ huy Trưởng 
Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện ký các văn bản xin tỉnh 

hỗ trợ. 

17. Các đồng chí Trưởng các phòng, ngành liên quan, UBND các xã, thị 

trấn căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện nghiêm túc 
công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình cấp bách hiện nay. 

Trên đây là Thông báo Kết luận của đồng chí Phan Văn Giáp - Phó Bí 
thư, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trường Ban Thường trực BCĐ, Chỉ huy 
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Trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện tại cuộc họp 

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện. Văn phòng HĐND - 
UBND huyện thông báo cho các phòng, ngành, đơn vị biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế (b/c); 
- TT Huyện uỷ (b/c);  
- BCĐ PCD Covid-19 huyện (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Trưởng các phòng, ngành thuộc UBND huyện;   
- Thành viên Trung tâm Chỉ huy PCD huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
Nguyễn Viết Hòa 
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