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CÔNG ĐIỆN KHẨN 

Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN điện 

 

     - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

     - Chủ tịch UBND xã, thị trấn. 

 

Hiện nay tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp; trên địa bàn 

huyện có 108 ca nhiễm Covid-19; riêng ngày 16/12/2021, đã ghi nhận 33  ca 

mắc mới Covid- 19; gồm 26 ca trong cộng đồng tại 12/14 xóm của xã Trực 

Cường, 02 ca tại Trực Thái, 01 ca tại Trực Khang và 04 nhân viên y tế.  

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, khó dự báo, dịch 

bệnh có thể bùng phát với tốc độ nhanh, quy mô lớn; để thực hiện nghiêm, quyết 

liệt các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế thấp nhất sự lây lan dịch bệnh trên 

địa bàn; Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh yêu cầu: 

1. UBND xã Trực Cường: 

- Kể từ 05 giờ ngày 17/12/2021 tạm thời thiết lập phong toả cách ly y tế 

đối với toàn bộ địa bàn xã Trực Cường; chờ quyết định của Chủ tịch UBND 

tỉnh.  

- Giao xã Trực Cường chủ trì, phối hợp với lực lượng công an, quân sự lập 

các chốt kiểm soát 24/24 giờ cho đến khi cấp có thẩm quyền ra quyết định dỡ bỏ 

vùng phong toả; người không có nhiệm vụ phục vụ công tác phòng, chống dịch 

tuyệt đối không ra/vào khu vực phong toả. Yêu cầu người trong khu vực cách ly: 

người cách ly với người, nhà cách ly với nhà, xóm cách ly với xóm; thực hiện 

xét nghiệm bằng hình thức test nhanh kháng nguyên đối với 100% người dân 

trong khu phong toả. 

 2. UBND xã, thị trấn. 

- Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quyết tâm trong phòng, chống 

dịch bệnh, nhất là việc kiểm soát, giám sát chặt chẽ người về từ khu vực có dịch 

COVID-19; chỉ đạo, huy động các lực lượng của địa phương: Công an, Y tế, Bí 

thư Chi bộ, Xóm trưởng, Tổ trưởng TDP,..., tổ COVID cộng đồng tăng cường 

kiểm tra, nắm chắc di biến động nhân khẩu trên địa bàn; quản lý, giám sát chặt 

chẽ việc khai báo y tế, cách ly y tế tại nhà; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các 

trường hợp người địa phương khác trở về mà không khai báo, khai báo không 

trung thực, không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.  

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền (nhất là thông qua hệ 

thống truyền thanh của xã, thị trấn; truyền thanh lưu động; mạng xã hội, thông 

tin trực tiếp đến từng hộ gia đình, từng người dân) về tình hình dịch COVID-19, 



2 

 

các biện pháp phòng, chống dịch để nhân dân không hoang mang, lo sợ, tuyệt 

đối tin tưởng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định 

và đồng hành cùng chính quyền cơ sở trong việc phòng, chống dịch. Yêu cầu 

người dân khi có biểu hiện ho, sốt, đau họng, khó thở, mất vị giác... phải thông 

báo ngay cho cơ quan y tế của địa phương để được hỗ trợ, hướng dẫn, thực hiện 

xét nghiệm COVID-19 theo quy định; tuyên truyền để người dân hạn chế ra 

ngoài khi không cần thiết, không tụ tập đông người; không đi/đến các vùng đang 

có nhiều ca dương tính, dừng hoặc giảm tối đa quy mô tổ chức các sự kiện tôn 

giáo, tín ngưỡng, đám tang, đám giỗ, đám cưới…  

Riêng xã Trực Thái, Trực Hùng, Trực Thắng và thị trấn Ninh Cường phối 

hợp tăng cường tuần tra, canh gác để người dân không ra vào xã Trực Cường và 

nâng mức cảnh báo nguy cơ lây nhiễm lên mức cao hơn. 

3. Các ngành liên quan của huyện: 

- Phòng Y tế và Trung tâm Y tế khẩn trương hướng dẫn, giúp xã Trực 

Cường thực hiện các biện pháp khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm sớm và rộng, 

kịp thời truy vết, ngăn chặn ngay từ khi dịch mới xuất hiện, kiên quyết không để 

dịch lây lan trên diện rộng; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng nâng cao năng lực điều 

trị đến 100 F0 tại Trung tâm Y tế, kích hoạt Khu thu dung, cách ly điều trị tại 

Sân vận động Cổ Lễ. 

- Công an huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng và công an xã, thị trấn 

phối hợp với các địa phương tăng cường chỉ đạo rà soát, nắm vững tình hình di 

biến động dân cư để tổ chức, hướng dẫn cách ly kịp thời. Tham mưu xử lý 

nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch. 

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện tăng cường đi kiểm 

tra, đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở các xã, thị trấn, các khu 

vực tập trung đông người, nhà hàng, cơ sở lưu trú… phát hiện những việc lơ là, 

hạn chế, yếu kém trong công tác phòng, chống dịch và nguy cơ lây lan dịch 

bệnh Covid-19 để có biện pháp chỉ đạo khắc phục kịp thời, báo cáo Chủ tịch 

UBND huyện kết quả thực hiện và đề xuất các biện pháp chỉ đạo quyết liệt, 

không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch 

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

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;  
- Các ngành liên quan của tỉnh; 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Lãnh đạo HĐND-UBND huyện; 
- Như kính gửi; 
- Thành viên BCĐ Covid-19 huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

   

 

 

  

 

 

 

Lưu Văn Dương 
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