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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị  

bàn giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp trước,  

trong và sau Tết Nguyên đán năm 2021 

  

  

Ngày 08 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị triển 

khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp trước, trong và sau 

Tết Nguyên đán năm 2021. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện 

dự và chủ trì Hội nghị. 

Dự Hội nghị có: Thành viên Ban Chỉ đạo huyện phòng, chống dịch Covid-

19; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX;  Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. 

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn 

Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện kết luận và giao nhiệm vụ: 

1. Ban Chỉ đạo huyện, xã phòng chống dịch Covid-19 

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo huyện, xã phòng chống dịch Covid-19; cấp huyện 

mời Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ 

chức chính trị - xã hội tham gia thành viên Ban Chỉ đạo; bổ sung thêm cơ quan 

chuyên môn Phòng Dân tộc là thành viên Ban Chỉ đạo. Cấp xã mời Ủy ban 

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia thành viên Ban Chỉ đạo. 

- Ban hành, điều chỉnh, bổ sung quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. 

- Xây dựng lịch trực chi tiết, cụ thể, phân công nhiệm vụ cho các thành 

viên trong Ban Chỉ đạo từ ngày 20/01/2021 đến hết ngày 28/02/2021. 

- Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai công tác phòng 

chống dịch Covid-19 tại đơn vị và thực hiện các chỉ đạo của ngành dọc về công 

tác phòng chống dịch Covid-19. Phối hợp tuyên truyền các biện pháp phòng chống 

dịch theo đúng nội dung của ngành Y tế. 

2. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-

19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; đề cao 

trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu 

quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, 

địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn 

đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình, kế hoạch năm 2021. 
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- Tổ chức đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trong quý I/2021, tiếp 

tục siết chặt các biện pháp phòng ngừa, góp phần đảm bảo an toàn phục vụ các 

hoạt động quan trọng của đất nước, của huyện, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Tân 

Sửu và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

- Tăng cường hoạt động truyền thông, khuyến cáo người dân không được lơ 

là, chủ quan, mất cảnh giác; kiểm soát chặt chẽ nguồn lây từ ngoài huyện vào; tập 

trung huy động cả hệ thống chính trị, vận động người dân đã đến/ở/về từ vùng có 

dịch khẩn trương khai báo y tế. 

- Tích cực, chủ động giám sát phát hiện sớm, ngay tất cả các trường hợp 

nhập cảnh để điều tra dịch tễ, cách ly y tế, tổ chức phòng chống dịch Covid-19 

theo quy định. 

2.1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên 

quan chuẩn bị cơ sở cách ly tập trung của huyện tại Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên để phục vụ cách ly tập trung trong dịp Tết (nếu 

có). Về lâu dài tiến hành khảo sát, kiểm tra các điều kiện để xây dựng khu cách ly 

tập trung tại vị trí khác đề xuất với Ban Chỉ đạo huyện. 

2.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu cho UBND huyện thẩm định 

dự toán, bố trí kinh phí kịp thời thực hiện kế hoạch cách ly. Đề xuất các nguồn hỗ 

trợ cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch trên cơ sở đề nghị của các 

ngành, các địa phương. 

2.3. Công an huyện: Tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý cư trú, 

nắm chắc di biến động dân cư; thường xuyên kiểm tra các cơ sở lưu trú, các khu 

vực, địa điểm tập trung đông người, đặc biệt là các địa bàn có nhiều người nước 

ngoài cư trú, lao động và làm việc, các địa bàn có công dân đi lao động tự do bất 

hợp pháp tại Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan. Tăng cường công tác phối 

hợp, vận động quần chúng nhân dân tham gia phát hiện, tố giác công dân xuất 

nhập cảnh trái phép, đối tượng/đường dây có hành vi vận chuyển, tổ chức người 

xuất nhập cảnh trái phép để thực hiện cách ly y tế, ngăn chặn và xử lý kịp thời, 

đảm bảo quản lý phòng, chống dịch theo quy định. 

2.4. Phòng Văn hóa  - Thông tin: Tham mưu tổ chức các hoạt động văn hóa 

gắn với công tác phòng, chống dịch để người dân yên tâm vui Xuân đón Tết. 

2.5. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao 

Chủ động tích cực trong công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn huyện. 

2.6. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông và các xã đẩy mạnh hơn nữa công 

tác tuyên truyền, đặc biệt là ở tuyến cơ sở, đảm bảo mọi người dân đều được tiếp 

cận với những thông tin chính thống, dễ hiểu, dễ thực hiện trong công tác phòng 

chống dịch Covid-19 góp phần nâng cao tính tự giác của ngưrời dân trong phòng 

chống dịch để đạt hiệu qủa cao nhất. 
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- Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị y tế, hóa chất, khẩu trang, 

dung dịch sát khuẩn,… để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa 

bàn huyện. 

- Theo dõi diễn biến tình hình sức khỏe của những người hiện đang cách ly 

tại nhà; nắm chắc tình hình dịch bệnh, kịp thời tham mưu, đề xuất cho UBND 

huyện chỉ đạo phòng chống dịch trên địa bàn huyện hiệu quả. 

- Ban hành hướng dẫn ngắn gọn, cụ thể, chi tiết để hướng dẫn Ban Chỉ đạo 

xã trong việc thực hiện cách ly tập trung, cách ly tại nhà. 

2.7. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện, các cơ 

quan liên quan bố trí địa điểm cách ly, nơi làm việc đảm bảo cho việc cách ly. 

2.8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Thành lập Tổ tự quản để rà soát, tuyên truyền; tổ chức giám sát phát hiện 

sớm các trường hợp có nguy cơ để cách ly, triển khai các biện pháp phòng chống 

kịp thời; nắm chắc số công dân có thể trở về địa phương trong dịp Tết (yêu cầu gia 

đình ký cam kết khai báo khi có người nhà đi về từ các khu vực theo quy định phải 

cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà); rà soát đưa người cách ly về cơ sở cách ly 

tập trung theo quy định. 

- Các xã chủ động có địa điểm cách ly khi có trường hợp cách ly nhỏ lẻ. 

- UBND thị trấn Vĩnh Lộc chủ động phối hợp UBND xã Ngọc Hội, Phúc 

Thịnh khi có trường hợp nhỏ lẻ cần cách ly. 

- Các xã xây dựng dự trù kinh phí, đề xuất hỗ trợ cho lực lượng làm nhiệm 

vụ phòng, chống dịch trên địa bàn xã; gửi Trung tâm Y tế huyện tổng hợp chung. 

Thời gian trước ngày 20/01/2021. 

2.9. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội 

Tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân chủ động thực hiện 

các khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn, phối hợp tốt với các cơ quan chức 

năng thực hiện việc khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19. 

Xin thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện để 

UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị thực hiện./. 

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

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

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

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Chánh, Phó Văn phòng 

- Lưu: VT, CVVX. 

TL. CHỦ TỊCH 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Lê Đức Huy 

(thực hiện) 
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