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THÔNG BÁO 

Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo huyện tại cuộc họp triển khai một số 

biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện 

  

  

Ngày 01 tháng 5 năm 2021, đồng chí Chủ tịch UBND huyện - Trưởng 

Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.  

Dự và chỉ đạo cuộc họp có: Đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư 

Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Thành phần dự họp có: Các 

đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện, Thường trực HĐND huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; 

lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; các 

thành viên Ban Chỉ đạo huyện phòng, chống dịch COVID-19; Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn. 

 Sau khi nghe báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 đến ngày 30/4/2021; 

kết quả thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; nhận định 

tình hình và các biện pháp thực hiện trong thời gian tới; ý kiến phát biểu thảo 

luận của các đại biểu dự họp và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Ma Phúc 

Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy. 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận: 

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã triển khai 

thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Từ đầu năm 

2021 đến nay, toàn huyện chưa ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19, huyện 

Chiêm Hóa đang kiểm soát tốt dịch bệnh, tuy nhiên việc khai thực hiện thực hiện 

còn lúng túng.  

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại một số nước như 

Ấn Độ, Campuchia… nguy cơ xâm nhập dịch bệnh vào địa bàn huyện là rất cao. 

Mặt khác, trên địa bàn huyện đã có 03 trường hợp F1 liên quan đến ca dương 

tính ở Đông Anh, Hà Nội. 

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Chiêm Hóa yêu cầu 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt 

một số nhiệm vụ sau: 
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1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn  

- Tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”; thực hiện 

nghiêm, quyết liệt sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành Trung 

ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện về 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tiếp tục tăng cường cảnh giác với dịch 

bệnh, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, không chủ quan, lơ là; đẩy mạnh 

việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đã đề ra với 

phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu 

quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”. 

- Các đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động cập nhật, hoàn chỉnh các 

kịch bản, phương án, kế hoạch sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch 

bệnh COVID-19; đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch tại 

cơ quan, đơn vị, địa phương.  

- Phát huy vai trò của Tổ tự quản phòng, chống dịch thôn, tổ dân phố để 

quản lý, giám sát, theo dõi sức khỏe của người dân tại cộng đồng, giám sát 

người cách ly tại nhà. Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm về việc quản 

lý người cách ly tại nhà trên địa bàn đảm bảo theo đúng quy định. 

- Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho Nhân 

dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, đề cao cảnh giác với dịch 

bệnh COVID-19, thực hiện việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, tự giác thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định, nhất 

là việc thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế cho cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện. 

Lưu ý: Tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết 

đến khi có thông báo mới như: Lễ hội, nghi lễ tôn giáo, Đại hội thể dục thể 

thao cấp cơ sở, giao lưu văn nghệ, sân thể thao, bể bơi, karaoke, Internet, 

trò chơi điện tử, các quán cóc vỉa hè; hoạt động của khu du lịch sinh thái 

thác Bản Ba, xã Trung Hà; vận động nhân dân tổ chức đám cưới, đám tang 

trong phạm vi gia đình, dòng họ;… Thực hiện bắt buộc việc đeo khẩu trang tại 

nơi công cộng, nơi đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, nếu 

trường hợp nào vi phạm phải xử lý nghiêm.  

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu thành lập ngay Tổ 

công tác của huyện đi kiểm tra các xã, thị trấn để truy vết nhanh và thực hiện 

cách ly kịp thời. 

- Chủ trì, phối hợp Công an huyện lập danh sách các trường hợp F2, F3 và 

thông báo cho các xã, thị trấn để có biện pháp cách ly phù hợp. 

- Xây dựng kịch bản về công tác phòng chống dịch, chuẩn bị đầy đủ thiết 

bị, vật tư, nhân lực cho công tác phòng chống dịch. 

- Tiếp tục tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 1 năm 2021 

theo kế hoạch. 
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- Tổ chức thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp từ vùng có dịch 

về huyện và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.  

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện tiếp tục thực 

hiện nghiêm các quy định về tổ chức cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung của 

huyện. 

4. Công an huyện 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, các cơ quan liên quan truy vết các 

trường hợp F2, F3 trên địa bàn huyện đảm bảo kịp thời, chính xác. 

- Phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường hoạt động rà soát, phát hiện 

nhanh các trường hợp nhập cảnh trái phép. Xử lý nghiêm theo quy định pháp 

luật đối với các trường hợp tổ chức, tiếp tay đưa người nhập cảnh trái phép vào 

địa bàn huyện. Chỉ đạo công an xã, thị trấn quản lý tốt người đi, đến, về địa bàn. 

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

chống dịch COVID-19, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định 

pháp luật, nhất là các trường hợp không đeo khẩu trang, đưa thông tin không 

đúng sự thật. 

- Tham mưu, đề xuất bố trí các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào huyện (nếu cần thiết). 

5. Phòng Y tế  

- Phối hợp với Trung tâm Y tế, Công an huyện lập danh sách các trường 

hợp F2, F3 trên địa bàn huyện đảm bảo kịp thời, chính xác. 

Trung tâm Y tế, các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho 

công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới.  

- Chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế, các cơ quan liên quan, UBND các xã, 

thị trấn kịp thời tham mưu cho UBND huyện về công tác phòng, chống dịch; 

tổng hợp báo cáo tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện 

hàng ngày theo quy định.  

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

Chủ trì, phối hợp Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, các cơ quan liên 

quan ưu tiên khẩn trương thẩm định kinh phí phục vụ phòng dịch trên địa bàn 

huyện. 

7. Phòng Văn hóa và thông tin  

 Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện 

nghiêm các nội dung phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể 

thao và du lịch. 
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8. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.  

- Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, 

hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên các panô, áp phích, bảng 

hướng dẫn, tờ rơi, loa phát thanh... cho nhân dân tại nơi công cộng, nơi có tập 

trung đông người. 

9. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường 

kiểm tra, đôn đốc xã được phân công phụ trách thực hiện tốt các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19. 

 10. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên 

truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Phát động toàn dân tham gia phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19.  

11. Về chế độ báo cáo 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã 

thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình về UBND huyện, Ban chỉ đạo 

huyện (qua Phòng Y tế và Trung tâm Y tế - là cơ quan thường trực). 

 Trên đây là kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp. Yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, thành viên Ban Chỉ đạo chủ động triển khai 

thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng 

mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo để xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy;           (báo cáo) 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH; (phối hợp) 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;      (thực hiện) 

- UBND các xã, thị trấn;                

- Chánh VP, các Phó CVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VP. 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Tiến Dũng 
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