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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện  
tại Hội nghị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19  

 

Ngày 15 tháng 02 năm 2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị về tình hình 

công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và nhiệm vụ, giải pháp trong thời 

gian tới. Đồng chí Nguyễn Khắc Xung - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện chủ trì Hội nghị, cùng tham dự có 

các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí đại diện các cơ quan,  

ngành là thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện và các 

đồng chí Chủ tịch UBND, Trạm trưởng trạm y tế các xã, thị trấn; Sau khi nghe 

đồng chí Phó trưởng phòng Y tế báo cáo, ý kiến của đại biểu các cơ quan, ngành, 

các xã, thị trấn, đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo kết luận: 
 

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

rất phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao. Nguyên nhân chủ yếu do ý 

thức tuân thủ, chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch của một bộ phận người 

dân chưa nghiêm; một số đơn vị, địa phương có lúc còn lơ là, chủ quan, công tác 

tuyên truyền trong phòng, chống dịch hạn chế. Để chấn chỉnh, tăng cường thực 

hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo thích ứng an toàn, linh 

hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 huyện yêu các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt các 

nhiệm vụ, giải pháp sau: 
 

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 
 

- Tuyên truyền nâng cao nâng cao ý thức người dân tự giác thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia 

đình mình và cộng đồng, nhất là việc thực hiện yêu cầu 5K + vắc xin, chủ động 

xét nghiệm khi có các triệu chứng như ho, sốt, khó thở... 
 

- Tuyên truyền, vận động người dân hạn chế di chuyển đến các tỉnh, thành 

phố khác, nơi tập trung đông người khi không thực sự cần thiết; không tổ chức 

các hoạt động tập trung đông người, các lễ cưới chỉ tổ chức trong phạm vi gia 

đình, tổ chức lễ tang với quy mô nhỏ gọn và cam kết thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19. 
 

- Yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu 

trong việc thực hiện nghiêm nội dung trên và các biện pháp phòng, chống dịch  
COVID-19. 

 

2. Phòng Văn hoá – Thông tin, UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo thực 

hiện nghiêm việc tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trên địa bàn huyện. 
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3. Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 
 

- Trung tâm Y tế huyện chịu trách nhiệm bố trí vắc xin và thực hiện tiêm 

mũi 3 cho những người từ 18 tuổi trở lên xong trước ngày 27/3/2022. Ngoài việc 

tiêm lưu động tại các xã, thị trấn phải tổ chức một điểm tiêm vắc xin cố định tại 

tại Trung tâm Y tế huyện cho người dân có nhu cầu tiêm đến tiêm. Khẩn trương 

tiêm vét vắc xin mũi 1 ngay tại nhà cho những người chưa được tiêm vắc xin; 

đảm bảo không bỏ sót người đủ điều kiện tiêm mà không được tiêm vắc xin. Đăng 

ký đủ số lượng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi. 

- UBND xã, thị trấn rà soát, tổng hợp báo cáo: số người còn lại chưa tiêm; 

Số trẻ em từ 5-11 tuổi đối chiếu với số liệu của phòng GD-ĐT để xác định chính 

xác số người tiêm báo cáo UBND huyện trước ngày 26/02/2022 (qua phòng Y tế 

và Trung tâm y tế huyện). 
  

4. Xác định ca nhiễm COVID-19 
  

- Trung tâm Y tế kịp thời tập huấn, hướng dẫn phân loại, xác định F0 cho 

Trạm Y tế các xã, thị trấn. Đối với những trường hợp tự Test nhanh có kết quả 

dương tính khai báo y tế thì phải có nhân viên y tế Test xác định đúng thì mới báo 

ca F0. 
  

5. Đánh giá cấp độ dịch 
 

- Trung tâm Y tế huyện; các xã, thị trấn thường xuyên đánh giá, cập nhật 

cấp độ dịch theo quy mô xã, thị trấn đảm bảo chính xác, kịp thời, không để ảnh 

hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện và các địa phương. 
  

6. Quản lý F0, F1 
 

- Các xã, thị trấn họp Tổ COVID cộng đồng chỉ đạo sát sao, thực hiện 

nghiêm việc cách ly F1, điều trị F0 nhẹ hoặc không triệu chứng tại nhà theo 

hướng dẫn của ngành y tế; nhà có người cách ly, điều trị phải được treo biển báo 

và giăng dây kiểm soát nghiêm ngặt việc cách ly, điều trị tại nhà theo quy định .  
  

- Trung tâm Y tế huyện đảm bảo duy trì hoạt động các cơ sở thu dung, điều trị 

để kịp thời phục vụ các trường hợp không đủ điều kiện cách ly y tế, điều trị tại nhà. 
 

7. Công tác theo dõi, điều trị F0 
 

- Các xã, thị trấn chỉ đạo Tổ COVID cộng đồng, Tổ hỗ trợ chăm sóc điều trị 

COVID kịp thời tiếp cận, theo dõi, chăm sóc y tế cho F0 cách ly tại nhà theo quy 

định, không được để người bệnh không tiếp cận được dịch vụ y tế.  
- Trạm Y tế phân loại các ca nhiễm để có các phương án điều trị phù hợp, 

hiệu quả. Khi có ca bệnh chuyển nặng kịp thời thông báo cho Trạm y tế lưu động 
để kịp thời tư vấn, hỗ trợ, xử lý các trường hợp cấp bách và đón lên Trung tâm Y 
tế huyện chăm sóc, điều trị.   

8. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch 
 

- Trung tâm Y tế rà soát, mua sắm đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, huy 
động nhân lực y tế, phương tiện sẵn sàng phục vụ công tác phòng chống dịch 
COVID-19 theo đúng quy định. 

- Các xã, thị trấn bố trí kinh phí, huy động xã hội hoá mua trang bị bảo hộ 
để đảm bảo an toàn cho lực lượng y tế xã, thị trấn. 
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9. Phòng Giáo dục – Đào tạo 
  

- Chỉ đạo các nhà trường trong việc thực hiện tốt các biện pháp phòng, 
chống dịch, trọng tâm là 5K để ngăn chặn lây nhiễm trong lớp học. 

  
10. Công an huyện, tổ kiểm tra liên ngành của huyện, của các xã, thị trấn 

tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với các các trường 
hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

11. Phòng Y tế hướng dẫn biểu mẫu báo cáo. Các xã, thị trấn, cơ quan, đơn 

vị thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo hàng ngày theo quy định. 
 

Các ban, ngành, cơ quan, các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ 
chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Thông báo này./. 

 

Nơi nhận: 
- T.T Huyện uỷ, T.T HĐND huyện (để báo cáo); 
- Lãnh đạo UBND huyện (để chỉ đạo) 
- BCĐ phòng, chống COVID-19 huyện;    
- Các ban, ngành, cơ quan đoàn thể 

chính trị của huyện; 
- Đảng uỷ; UBND các xã, thị trấn;  
- Trung tâm VH-TT-TT huyện; 
- CPVP HU-HĐND-UBND huyện;  
- Trang TTĐT huyện; 
- Lưu: VP. 

 

TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  
 
 
 
 
 
 
 

 

  Trần Bích Thuấn 
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