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 Kính gửi:  

   - Các Phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện; 

   - UBND các xã, thị trấn. 

Trong tuần vừa qua, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện diễn 

biến rất phức tạp, tiếp tục xuất hiện các ca bệnh trong cộng đồng tại một số 

xã, thị trấn. Trước tình hình đó, Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng, 

chống Covid-19 huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung cao độ, chủ động, 

kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; khoanh vùng gọn nhất có 

thể và xét nghiệm thần tốc trên diện rộng để phát hiện, bóc tách F0 nhanh 

nhất ra khỏi cộng đồng; đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng 

COVID-19, đã hoàn thành tiêm mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở 

lên. Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát. 

Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp; công 

tác quản lý tại các cơ sở cách ly tập trung, cách ly tại nhà đôi lúc chưa chặt 

chẽ; công tác truy vết có thời điểm chưa quyết liệt; một bộ phận người dân 

chưa chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Để tiếp tục tập 

trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp phòng, 

chống dịch đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19; UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành đoàn thể của 

huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 

sau: 

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, 

hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo đúng Chỉ đạo của Trung ương, 

của Tỉnh, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống 

Covid-19 huyện. Theo tinh thần chủ động, linh hoạt, bản lĩnh, hiệu quả trong 

xử lý mọi tình huống của dịch bệnh theo phương châm “4 tại chỗ”. 

2. Tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là tuyên 

truyền qua hệ thống loa truyền thanh của xã, thị trân, thôn, xóm, tổ dân phố 

về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch để người dân nâng 

cao ý thức tự giác, có trách nhiệm với chính mình, với gia đình và cộng đồng 

trong việc phòng, chống dịch. Công khai rộng rãi thông tin dịch tễ của các 

trường hợp F0 để nhân dân biết, ai tiếp xúc gần chủ động khai báo với cơ quan 

Y tế. Tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, nhất là việc đeo 

khẩu trang, không tập trung đông người; vận động nhân dân giảm quy mô tổ 

chức đám cưới, đám tang, đám giỗ; không mời người từ các huyện khác, tỉnh, 

thành phố khác tham dự. Yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu 

trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. 
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3. Công an huyện 

 - Thực hiện nghiêm ngặt công tác truy vết, đảm bảo kịp thời nắm rõ 

thông tin những người tiếp xúc với ca bệnh, không để lọt các trường hợp có 

tiếp xúc với ca bệnh. 

- Chỉ đạo lực lượng phối hợp với ngành y tế, UBND các xã, thị trấn, tổ 

COVID cộng đồng tiếp tục tăng cường kiểm tra, nắm chắc di biến động nhân 

khẩu trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ người về từ các địa phương khác, nhất 

là các địa phương có số ca mắc COVID-19 cao và các địa bàn có dịch cấp độ 

3 (vùng cam), câp độ 4 (vùng đỏ); 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống COVID-19 đối với các tổ chức, cá nhân; xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm theo quy định, nhất là các trường hợp khai báo không 

trung thực, không chấp hành các biện pháp cách ly theo quy định. 

4. Ban chỉ huy Quân sự huyện 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ 

sở cách ly tập trung của huyện, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo, lây lan 

dịch bệnh ra cộng đồng. 

5. UBND các xã, thị trấn 

 - Chỉ đạo thực hiện ngay việc rà soát các điều kiện thực hiện cách ly tại 

nhà đối với tất cả các hộ gia đình, lập danh sách chi tiết hộ gia đình có đủ điều 

kiện cách ly tại nhà đối với F1 để theo dõi, chủ động phương án cách ly F1 tại 

nhà khi cần thiết. Tổng hợp báo cáo UBND huyện (qua Phòng Y tế huyện) 

trước 10/12/2021. (có phụ biểu kèm theo thông báo này) 

- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, điều kiện cách ly tại nhà đối 

với từng hộ gia đình; giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quyết định việc 

cách ly F1 tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 5599/BYT-MT 

ngày 14/7/2021. 

6. Công tác xét nghiệm 

- Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

tổ chức xét nghiệm đảm bảo kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm và nhanh chóng bóc 

tách F0 ra khỏi cộng đồng. 

- Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế tham mưu cho UBND huyện 

phân bổ sinh phẩm xét nghiệm để hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị phục vụ công 

tác xét nghiệm.  

- Cùng với sự hỗ trợ của huyện, các xã, thị trấn chủ động huy động 

nguồn lực từ ngân sách xã, thị trấn và nguồn lực xã hội hóa để phục vụ công 

tác xét nghiệm trên địa bàn. 

7. Công tác thu dung, điều trị 

- Trung tâm Y tế chuẩn bị các điều kiện và có kế hoạch vận hành cơ sở 

thu dung, điều trị đối với các trường hợp F0 không có triệu chứng hoặc triệu 

chứng nhẹ, đảm bảo hoạt động ổn định, lâu dài. 
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- Trung tâm Y tế huyện tham mưu UBND huyện thành lập và có kế 

hoạch đưa vào hoạt động một số trạm y tế lưu động trên địa bàn. Riêng các xã, 

thị trấn có dịch ở cấp độ 3 và 4 phải chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về trang 

thiết bị, o xy y tế, thuốc điều trị, nhân lực để vận hành ngay trạm y tế lưu động. 

8. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

- Tiêm mũi 2 cho người dân trên 18 tuổi: 

+ Thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền 

thanh xã, thị trấn; đồng thời tổ chức đi từng ngõ, gõ từng nhà để mời người 

dân đang sinh sống trên địa bàn đi tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

+ Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Y tế căn cứ cơ 

sở dữ liệu tiêm chủng, áp dụng công nghệ thông tin để nhắn tin, thông báo 

cho người dân khi đến thời hạn tiêm mũi 2. 

+ Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế công khai các thông tin về 

địa điểm tiêm, thời gian tiêm để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. 

+ Trung tâm Y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-

19 cho người dân phấn đấu hoàn thành trong năm 2021. 

- Tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12-17 tuổi: 

Giao Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các 

trường THPT trên địa bàn chỉ đạo khẩn trương thực hiện đầy đủ các thủ tục, 

nhất là việc thống kê, ký cam kết, sàng lọc để triển khai tiêm vắc xin cho trẻ 

em từ 12-17 tuổi đảm bảo tuyệt đối an toàn, hiệu quả, khoa học; theo nguyên 

tắc tiêm cho trẻ em từ độ tuổi cao đến độ tuổi thấp; hoàn thành việc tiêm cho 

học sinh đang học trung học phổ thông (cấp 3) trước 10/12/2021. 

- Tiêm vắc xin liều tăng cường, bổ sung: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế 

huyện rà soát đối tượng, nhu cầu vắc xin và xây dựng kế hoạch để triển khai 

tiêm mũi 3. 

- Trung tâm Y tế huyện rà soát lại việc bảo quản, tổ chức tiêm vắc xin, 

tiến hành kiểm tra, giám sát, phòng ngừa các bất cập, sự cố xảy ra. 

9. Các xã, thị trấn cùng chia sẻ với huyện, chủ động nguồn lực để đảm 

bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. 

10. Phòng Lao động Thương và Xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện, UBND 

các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục 

đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt danh sách người lao 

động và người sử dụng lao động được hỗ trợ theo quy định, nhất là các quy định 

mới được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của 

Chính phủ; Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ và Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND 

tỉnh. 
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Các Phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện, UBND các xã, thị trấn căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Đảng ủy các xã, thị trấn; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

M. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lưu Quang Tuyển 

 


