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Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Thực hiện Văn bản số 275/UBND-KGVX ngày 30/01/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh,  

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Thời gian qua các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 của huyện đặc biệt là ngành Y tế, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện... đã kịp thời phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, triển khai các biện 

pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện như: Rà soát, 

theo dõi số người đi về từ vùng có dịch (Hải Dương, Quảng Ninh...); thiết lập 

các chốt liên ngành kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh tại các trục giao thông chính 

ra vào huyện; chuẩn bị hoạt động khu cách ly tập trung của huyện... Tuy nhiên 

tiến độ triển khai thực hiện có việc còn chậm như: Việc rà soát người về từ vùng 

có dịch; việc bố trí cán bộ y tế tại các kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch; 

việc phối hợp giữa các ngành chức năng của tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện 

chưa đồng bộ...  Cần phải chủ động hơn để phòng, chống dịch có hiệu quả.  

2. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch 

ủy ban nhân dân xã tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Chủ động thực hiện đồng bộ các biện 

pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của 

tỉnh, huyện; đồng thời tập trung giải quyết ngay một số công việc sau:  

2.1. Phòng y tế, Trung tâm Y tế huyện 

- Khẩn trương bố trí đủ lực lượng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán 

bộ y tế trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch. Phối hợp với các 

đơn vị chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết (về trang thiết  bị, vật tư y tế; 

hướng dẫn quy trình chuyên môn...) đảm bảo cho lực lượng trực tiếp tham gia 

công tác phòng chống dịch tại các chốt kiểm dịch.  

-  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn 

bị các điều kiện cần thiết tại khu cách ly và triển khai các hoạt động tại khu cách 

ly tập trung của huyện đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 
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- Hướng dẫn cụ thể quy trình kiểm tra, kiểm soát, khai báo y tế; việc theo 

dõi, lấy mẫu xét nghiệm; các biện pháp xử lý tình huống cụ thể khi phát hiện có 

ca nghi nhiễm Covid-19, F1, F2...  

- Theo dõi, tổng hợp kết quả rà soát số lượng người dân trên địa bàn 

huyện đi đến các vùng có dịch như các tỉnh: Hải Dương, Quảng Ninh và các tỉnh 

mới phát hiện có ca nhiễm Covid-19 trở về huyện từ ngày 15/01/2021. Báo cáo 

Ủy ban nhân dân huyện trước 16 giờ hằng ngày.  

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao 

huyện, các cơ quan liên quan tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về công tác 

phòng, chống dịch; cung cấp số liệu liên quan đến công tác phòng, chống dịch 

cho các cơ quan truyền thông của huyện để công khai trên các phương tiện 

thông tin đại chúng bảo đảm chính xác, kịp thời.  

- Khẩn trương hoàn thành các kịch bản, phương án phòng chống dịch theo 

các cấp độ dịch; cụ thể hóa hướng dẫn của Bộ Y tế, của Sở Y tế để triển khai 

hướng dẫn việc thực hiện xét nghiệm các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm (F1, 

F2, F3...). Chỉ đạo các trạm y tế xã, bệnh viện, các khu cách ly, khu điều trị 

chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác phòng chống dịch để đảm bảo ứng phó 

kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.  

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh, yêu cầu 

thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch; chuẩn bị sẵn sàng các khu 

cách ly, khu điều trị khi có bệnh nhân nhiễm Covid-19.  

- Cập nhật theo dõi chung, báo cáo hằng ngày, đề xuất kịp thời biện pháp 

chỉ đạo với Ủy ban nhân dân huyện trong công tác phòng, chống dịch.  

2.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

Rà soát, cập nhật, hướng dẫn cụ thể chế độ, chính sách hiện hành đối với 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 (chi phí xét nghiệm, chế độ đối với người 

tham gia phòng, chống dịch, người phải cách ly, việc mua sắm trang thiết bị vật 

tư y tế phục vụ phòng, chống dịch...). Tham mưu, đề xuất kịp thời các khó khăn, 

vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết với Ủy ban nhân dân huyện theo quy định. 

2.3. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và 

Thể thao huyện: Phối hợp với ngành Y tế tăng cường công tác truyên truyền sâu 

rộng trong nhân dân về công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện tốt 

thông điệp 5K; khai báo y tế khi đi từ vùng có dịch, vùng có nguy cơ cao trở về 

địa phương… 

2.4. Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện 

 - Chủ động kiểm tra, phối hợp với các ngành, địa phương bố trí bổ sung 

đủ lực lượng tại các chốt kiểm dịch đảm bảo hoạt động hiệu quả.  

- Rà soát, nắm chắc số lao động nhập cảnh về địa phương, người từ vùng 

có dịch về quê ăn tết, yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo 

quy định.  

- Xây dựng phương án khu cách ly tập trung của huyện. 
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2.5. Ủy ban nhân dân các xã 

- Tiếp tục chủ động thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn với 

phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, 

hậu cần tại chỗ). Chủ động chuẩn bị các điều kiện phòng, chống dịch (khu cách 

ly, giường bệnh, trang thiết bị vật tư y tế…) bảo đảm ứng phó với các tình huống 

có thể xảy ra. 

- Kiểm tra, bố trí đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm 

bảo đáp ứng các điều kiện cần thiết cho lực lượng tham gia trực tiếp công tác 

phòng chống dịch tại các chốt kiểm dịch; bố trí đủ lực lượng, phân công các ca, 

kíp trực cụ thể đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công tại các chốt 

kiểm dịch. 

-  Chuẩn bị các điều kiện cần thiết tại khu cách ly và triển khai các hoạt 

động tại khu cách ly tập trung của xã đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tăng 

cường kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, nhất là nơi có tập 

trung đông người, chợ, siêu thị, cơ sở kinh doanh dịch vụ...  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân các xã 

khẩn trương triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân 

huyện theo quy định./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch UBND huyện (b/c); 

- Các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Chánh, Phó Chánh Văn phòng huyện; 

- Lưu: VT, CVTH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Quang Toàn 
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