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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Võ Tiến Sỹ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND 

huyện, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống COVID-19 huyện 

Nghĩa Đàn tại phiên họp trực tuyến với các xã, thị trấn về triển khai các 

biện pháp cấp bách phòng, chống COVID-19 trên địa bàn huyện. 

 

Ngày 11 tháng 11 năm 2021, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 

COVID-19 huyện tổ chức phiên họp trực tuyến để triển khai các biện pháp cấp 

bách về phòng, chống COVID-19 trên địa bàn huyện sau khi có ca dương tính 

với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng trên địa bàn xã Nghĩa Lâm và xã Nghĩa An, 

do đồng chí Võ Tiến Sỹ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chỉ 

huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống COVID-19 huyện chủ trì. 

Tham dự tại điểm cầu UBND huyện có đại điện lãnh đạo các phòng, ban, 

nghành có liên quan; tại điểm cầu UBND các xã, thị trấn có các đồng chí Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch UBND và một số thành viên Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy 

phòng, chống COVID-19 xã, thị trấn. 

Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí 

thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống 

COVID-19 huyện dự và chỉ đạo tại điểm cầu UBND xã Nghĩa An; cùng dự tại 

điểm cầu UBND xã Nghĩa An có đồng chí Phan Tiến Hải, Phó Bí thư Thường 

trực Huyện uỷ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện; đồng 

chí Lê Thái Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chỉ huy trưởng Thường 

trực Trung tâm chỉ huy phòng, chống COVID-19 huyện; lãnh đạo Trung tâm Y 

tế huyện; Chánh Văn phòng Huyện ủy. 

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện báo cáo tình hình dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn xuất hiện các ca dương tính với  

SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng tại xã Nghĩa Lâm và xã Nghĩa An, tiếp thu ý 

kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện, đồng chí Võ Tiến Sỹ - 

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: 

I. Yêu cầu các cấp, cách ngành đặc biệt là Ban Chỉ đạo phòng, chống 

COVID-19, Trung tâm chỉ huy phòng, chống COVID-19 các xã, thị trấn nhận 

thức và thực hiện đúng mục tiêu, quan điểm của Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 
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11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; tuyệt đối không được chủ quan, 

lơ là khi địa phương chưa có dịch bệnh; không hoang mang, lo lắng, mất bình 

tĩnh khi xuất hiện ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2; đồng thời thường 

xuyên rà soát, bổ sung, chuẩn bị phương án, kịch bản phòng, chống dịch trên địa 

bàn linh hoạt, khoa học, hiệu quả; cấp uỷ, chính quyền xã, thị trấn phải thực sự 

vào cuộc quyết liệt, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận, từng cá 

nhân, không đùn đẩy trách nhiệm giữa đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo và đồng 

chí Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống COVID-19 các xã, thị trấn. 

II. Một số biện pháp cụ thể: 

1. Các địa phương, đơn vị quan tâm tập trung công tác tiêm chủng; tiếp 

tục tuyên truyền cho người dân đăng ký và tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng 

lịch, đúng thời gian; đồng thời huy động lực lượng của cả hệ thống chính trị vào 

cuộc để thực hiện công tác tiêm chủng trên địa bàn đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về các biện pháp 

phòng, chống COVID-19, đặc biệt là trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; tạo tư tưởng cho người dân luôn 

cảnh giác phòng chống dịch và chỉ đi lại, tiếp xúc trong trường hợp cần thiết. 

3.Trung tâm Chỉ huy các cấp cần tăng cường quản lý chặt chẽ, nắm bắt di 

biến động dân cư từ vùng dịch, đặc biệt là các vùng cấp 3, cấp 4 và từ các vùng, 

khu vực có dịch. Để làm tốt nội dung này, các địa phương cần tăng cường công 

tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền thông qua hệ thống loa phát thanh FM, 

mạng xã hội và phát huy vai trò của tổ Covid cộng đồng. 

4. Yêu cầu phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện tham mưu cho Ban Chỉ đạo 

và Trung tâm Chỉ huy phòng, chống COVID-19 huyện chỉ đạo tăng cường xét 

nghiệm sàng lọc theo quy định, đặc biệt là những nơi tập trung đông người và 

những nơi có nguy cơ cao như: chợ, nhà máy, xí nghiệp... Khi phát hiện F0 thì 

xét nghiệm nhanh, bóc tách để cách ly kịp thời, tránh lây lan rộng trên địa bàn. 

5.Yêu cầu Trung tâm Chỉ huy phòng, chống COVID-19 các xã, thị trấn 

thường xuyên cập nhật, nghiên cứu kỹ văn bản chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là 

Công văn số 5381/SYT-NVY ngày 03/11/2021 của Sở Y tế về việc triển khai 

các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An; Công văn số 1534/UBND-YT ngày 05/11/2021 của UBND 

huyện về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình 

hình mới.  

Giao Ban CHQS huyện chủ trì, phối hợp với phòng Y tế, Trung tâm y tế 

huyện tham mưu Trung tâm Chỉ huy phòng, chống COVID-19 huyện quyết 

định thành lập khung cách ly, thực hiện nghiêm túc công tác cách ly y tế tại các 

điểm cách ly tập trung của huyện gồm: Trường PT DTBT THCS Lợi Lạc, 
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Trường PT DTBT THCS Nghĩa Mai, trụ sở xã Nghĩa Thắng, xã Nghĩa Liên cũ 

(việc bố trí công dân cách ly trên quan điểm: khi sức chứa tại các khu cách ly 

tập trung của huyện đã hết thì sẽ đưa công dân vào cách ly tập trung tại các cơ 

sở cách ly của xã, thị trấn). Các xã, thị trấn chủ trì thành lập khung cách ly tập 

trung tại các cơ sở cách ly của các xã, thị trấn đảm bảo an toàn và chịu trách 

nhiệm về hoạt động của các cơ sở cách ly khi có công dân vào cách ly tập 

trung. 

6.Thực hiện nghiêm túc, cụ thể, chi tiết việc rà soát, truy vết, đánh giá 

nguy cơ để xác định F1; tăng cường tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc việc 

cách ly tập trung trong khu cách ly để tránh lây nhiễm chéo; chấn chỉnh và nâng 

cao vai trò của tổ Covid cộng đồng trongviệc giám sát cách ly tại nhà.  

7. Thực hiện nghiêm việc khoanh vùng, phong tỏa trên quan điểm: 

Khoanh vùng rộng để sàng lọc, phong tỏa hẹp để tạo điều kiện phát triển kinh tế 

- xã hội. Giao Công an huyện chủ trì, tham mưu thành lập các chốt phong tỏa và 

chỉ đạo thực hiện nghiêm nhiệm vụ tại các chốt phong tỏa. 

8. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cùng 

đồng hành, vào cuộc, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, khối, xóm 

đảm bảo hậu cần, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho 

người và gia súc, gia cầm trong khu vực phong tỏa. 

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Võ Tiến Sỹ- Phó Bí thư 

Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, 

chống COVID-19 huyện Nghĩa Đàn tại phiên họp trực tuyến với các xã, thị trấn 

về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống COVID-19 trên địa bàn 

huyện. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực 

hiện hiệu quả./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Sở Y tế Nghệ An;                                   (B/c) 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thủ trưởng các đơn vị liên quan; 

- Các TV BCĐ, TTCH phòng, chống Covid-19 huyện; 

- BCĐ, TTCH phòng, chống Covid-19 các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỈ HUY TRƯỞNG 

THÀNH VIÊN 

 

 
 

 

 

CHÁNH VP HĐND-UBND HUYỆN 

Nguyễn Văn Vinh 
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