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       Nam Trực, ngày 15 tháng 3 năm  2021 

  Kính gửi: 

                               - Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

      - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

  

 Trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện nghiêm chỉ 

đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, 

chống dịch COVID-19; chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo 

của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn huyện, triển khai quyết liệt, chủ động, kịp thời nhiều giải 

pháp đồng bộ, phù hợp với tình hình tại địa phương. Đến nay  trên địa bàn huyện 

ta chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19 trong cộng đồng. 

 Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó 

lường. Để triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa, có hiệu quả các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid- 19, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trong 

tình hình mới. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện, 

UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

 1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch 

COVID-19, các Bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

Huyện ủy, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về phòng, chống dịch COVID-

19. Đề cao kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách 

nhiệm trong phòng, chống dịch. 

 2. Tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 

19 như sau: 

 - Tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5k (Khẩu trang - Khử khuẩn - 

Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế), hạn chế tập trung đông người, thực 

hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại cơ quan, trường học, cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chợ dân sinh…. 

 - Khuyến cáo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động 

thuộc trách nhiệm quản lý hạn chế đi lễ hội, du lịch ngoài tỉnh; đồng thời tuyên 



truyền, khuyến cáo người dân hạn chế đi, đến những nơi có nguy cơ cao lây 

nhiễm dịch bệnh theo thông báo của Bộ Y tế. 

 - Cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, 

xông hơi, massage, các cơ sở cung cấp trò chơi điện tử, truy cập internet hoạt 

động trở lại kể từ 00 giờ 00 ngày 16/3/2021 nhưng phải đảm bảo các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. 

 3. Về thực hiện rà soát, truy vết và cách ly.  

 Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp 

tục rà soát, truy vết, theo dõi chặt chẽ các trường hợp từng đến các địa điểm theo 

Thông báo khẩn của Bộ Y tế; các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp 

mắc bệnh, hoặc nghi ngờ mắc bệnh để thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh vào Việt Nam về địa 

bàn huyện; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, yêu cầu cách ly kịp thời các trường 

hợp nhập cảnh trái phép, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. 

 4. Trung tâm Y tế. 

 - Tiếp tục triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 cho nhân viên y tế, người 

lao động tại Trung tâm Y tế; Xây dựng kế hoạch triển khai xét nghiệm đối với 

người điều khiển phương tiện giao thông và nhân viên phục vụ trên xe, sẵn sàng 

tổ chức xét nghiệm trên diện rộng đáp ứng tình hình dịch bệnh khi có hướng dẫn 

của Sở Y tế. 

 - Đảm bảo các điều kiện tiêm chủng an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Triển khai các nội dung hoạt động của chương trình tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 sau khi được UBND tỉnh phê duyệt. 

 - Phối hợp Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao xây dựng kế hoạch nội 

dung tuyên truyền về sử dụng vắc xin COVID-19 cho người dân và cộng đồng về 

đối tượng ưu tiên, loại vắc xin phòng COVID-19, lợi ích của vắc xin, lịch tiêm, 

tính an toàn của vắc xin, các sự cố bất lợi sau tiêm, kế hoạch triển khai tiêm. 

 5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Trung tâm Y tế chuẩn bị 

phương án giám sát, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lái xe, nhân 

viên phục vụ trên phương tiện kinh doanh vận chuyển hành khách và hàng hóa 

khi có hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải và Sở Y tế. 

 6. Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao: Tiếp tục tuyên truyền về tình 

hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch theo tinh thần “Vắc xin + 5K”; 

Hướng dẫn cách cài đặt các ứng dụng VHD, Ncovi, Bluzone trên điện thoại để 

thực hiện khai báo y tế bằng mã QR CODE. 

 7. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo tiếp 

tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường 



học, khuyến khích dạy học trực tuyến,.. đảm bảo trường học an toàn; thường 

xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch. 

 8. Phòng Văn hóa Thông tin: phối hợp với các đơn vị có liên quan 

tiếp tục đôn đốc, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch 

COVID-19 tại các khu di tích, danh thắng; các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện. 

 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 và thường xuyên báo cáo  

về UBND huyện (qua phòng Y tế, Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện) kết 

quả thực hiện./  

 
  Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng thông tin  điện tử; 
- Lưu: VT. 
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