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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Đinh Quang Hưng tại cuộc họp  

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện ngày 16/6/2021 

 

Ngày 16 tháng 6 năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Đinh Quang Hưng - 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện chủ trì cuộc họp Ban Chỉ 

đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện. Tham dự cuộc họp có ông Hà Văn Tiến - 

Giám đốc Sở TT-TT - Thành viện BCĐ phòng chống COVID - 19 tỉnh (phụ trách 

huyện Bạch Thông); các thành viên BCĐ phòng chống dịch COVID - 19 huyện 

Sau khi nghe báo cáo về tình hình và phương án xử lý đối với trường hợp 

dương tính với Sars-CoV-2 tại khu cách ly tập trung của huyện; tiếp thu ý kiến 

phát biểu chỉ đạo của ông Hà Văn Tiến - Giám đốc Sở TT-TT - Thành viện BCĐ 

phòng chống COVID - 19 tỉnh và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch 

UBND huyện Đinh Quang Hưng - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-

19 huyện kết luận và chỉ đạo như sau: 

I. Nhiệm vụ chung:  

Tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị 

trấn; triển khai đồng bộ và quyết liệt hơn nữa các giải pháp phòng chống dịch, 

tuyệt đối không lơ là chủ quan, tập trung khoanh vùng, truy vết các trường hợp có 

liên quan tới ca bệnh F0 để cách ly và điều trị. Không để dịch lây ra cộng đồng. 

II. Nhiệm vụ cụ thể: 

1. Đối với khu cách ly tập trung; khu điều trị trường hợp dương tính với 

SARS-CoV - 2 

- Giao Ban điều hành, các tổ chuyên môn tại các Khu cách ly tập trung của 

huyện siết chặt công tác quản lý, điều hành. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ nghiêm ngặt 

các biện pháp phòng chống dịch như: (phun khử khuẩn, đeo khẩu trang, rửa tay 

bằng nước sát khuẩn, giữ khoản cách, tuyệt đối không cho người không có nhiệm 

vụ vào khu vực cách ly…) 

- Thực hiện xử lý rác thải đúng sinh hoạt khu cách ly đúng quy định, không 

để phát thải nguy cơ lây mầm bệnh. 

- Giao Trung tâm y tế thực hiện thành lập 01 kíp điều trị ca bệnh F0 tại 

TTYT huyện theo quy định. Đồng thời làm tốt công tác lấy mẫu xét nghiệm. theo 

dõi nhiệt độ và các diễn biến bất thường khác của các công dân tại khu cách ly tập 

trung xã Tân Tú. Tập trung truy vết và thực hiện cách ly tập trung với toàn bộ các 

trường hợp F1, riêng 03 trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân Bàn Thị Hường 

tại khu cách ly sẽ chuyển sang khu riêng biệt đảm bảo phòng chống dịch. Chuẩn bị 

đầy đủ vật tư, hóa chất, trang thiết bị cho công tác phòng chống dịch đảm bảo theo 

quy định. Sẵn sàng cơ sở vật chất tại khu điều trị để cách ly bênh nhân Covid-19. 



- Giao Văn phòng HĐND - UBND huyện (các Tổ chuyên môn tại khu cách 

ly) đảm bảo hậu cần, nhu yếu phẩm, các vật dụng phòng dịch và sinh hoạt tại khu 

cách ly tập trung đảm bảo đầy đủ, chu đáo; thực hiện quản lý kinh phí hỗ trợ và 

thu nộp tiền theo quy định của Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của 

Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong 

phòng chống dịch Covid-19  

2. Nhiệm vụ cụ thể giao các đơn vị: 

2.1. Trung tâm y tế huyện 

- Triển khai phương án phòng chống dịch trong điều kiện có ca bệnh F0 đang 

điều trị tại Bệnh viện, đảm bảo chặt chẽ, nghiêm ngặt, tuyệt đối không để lấy 

nhiễm chéo trong bệnh viện. 

-  Tuyên truyền cho cán bộ, công chức viên chức, người lao động biết và thực 

hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch trong bệnh viện. 

- Tổ chức truy vết F1, F2, F3 liên quan đến F0 hiện nay đang cách ly điều trị 

tại bệnh viện, trong đó phân tích, làm rõ các trường hợp liên quan để xác định 

chính xác tình hình, trên cơ sở đó có giải pháp ứng phó chính xác, phù hợp. 

- Tổ chức theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp thường 

xuyên, đúng quy định. 

2.2. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VHTTTT huyện 

- Xây dựng kết hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch trong tình hình mới 

đúng với tinh thần chỉ đạo của trung ương, tỉnh, huyện. Chỉ đạo các đơn vị, địa 

phương tăng thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhất 

là tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, thị trấn. Chủ trì, phối hợp với 

các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, cở sở 

lưu trú …trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch, đồng thời xử lý nghiêm 

nếu phát hiện vi phạm.  

- Kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác các hoạt động phòng chống dịch của 

tỉnh, huyện; tình hình dịch bệnh trên địa bàn để người dân biết qua đó tạo sự thống 

nhất, đồng thuận trong triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch.  

- Triển khai tuyên truyền lưu động tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện. Biên tập các bản tin, thông điệp cho các cơ quan, đơn vị cùng phối hợp 

tuyên truyền.  

2.3. Công an huyện 

- Siết chặt công tác quản lý dân cư trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác quản lý nhân, hộ khẩu, đặc biệt là lao động ở các vùng 

có dịch trở về địa phương, thông tin kịp thời cho BCĐ huyện và các ngành liên 

quan biết để phối hợp thực hiện; bố trí lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự 

ở khu cách ly tập trung, khu cách ly điều trị tại TTYT huyện khi có yêu cầu; phối 

hợp với các đơn vị liên quan tham gia các tổ kiểm tra việc chấp hành công tác 

phòng chống dịch. 

2.4. Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện 

- Kiểm soát chặt chẽ các tập thể, cá nhân, công dân đến liên hệ công tác tại 

đơn vị; trước khi vào cơ quan, đơn vị liên hệ công tác phải thực hiện đầy đủ các 



biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch trong đó thực hiện 

đầy đủ việc quét mã QR code và số check in/check out trước khi vào cơ quan đơn 

vị làm việc. 

- Giao Văn phòng HĐND - UBND huyện tổ chức kiểm soát, khai báo y tế  

người vào UBND huyện theo quy định về phòng chống dịch. 

2.5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

- Quản lý chặt chẽ và nắm chắc tình hình di biến động dân cư trên địa bàn.  

- Thành lập tổ kiểm tra và thường xuyên thực hiện kiểm tra việc chấp hành 

quy định về phòng chống dịch trên địa bàn; xử lý nghiêm theo thẩm quyền các 

trường hợp vi phạm.  

- Chỉ đạo các Tổ phòng chống COVID - 19 cộng đồng duy trì thực hiện tốt 

nhiệm vụ được giao đặc biệt là việc truy vết các trường hợp F1, F2, F3; nhắc nhở 

nhân dân thực hiện các biện pháp phòng dịch nhất là thông điệp 5K của Bộ Y tế.  

- Thực hiện công tác báo cáo công tác phòng chống dịch hằng ngày về BCĐ 

huyện (qua Văn phòng HĐND - UBND huyện) trước 16 giờ hằng ngày. 

- Trưởng Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn chịu trách nhiệm toàn diện về việc chỉ 

đạo, triển khai thực hiện và hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý. 

2.6. Các thành viên BCĐ phòng chống COVID - 19 huyện 

Bám sát địa bàn được phân công phụ trách; chủ động kiểm tra, đôn đốc các xã, 

thị trấn thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch; thường xuyên báo cáo, đề xuất với 

BCĐ tình hình thực hiện và đề xuất các giải pháp giải quyết các nhiệm vụ phát sinh.  

2.7. Một số nhiệm vụ cụ thể khác. 

- Đối với các trường hợp F2 (là cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện) 

liên quan đến F1 (là cán bộ trung tâm y tế huyện) yêu cầu thực hiện các biện pháp 

cách ly phòng dịch và làm việc tại nhà cho đến khi có chỉ đạo mới của BCĐ phòng 

chống dịch huyện. 

- Tạm dừng hoạt động các quán ăn đêm trên địa bàn thị trấn Phủ Thông và xã 

Tân Tú từ ngày 16/6/2021 cho đến khi có chỉ đạo mới. 

- Giao Văn phòng HĐND - UBND huyện tham mưu BCĐ phân công lại 

nhiệm vụ của thành viên BCĐ phòng chống dịch huyện.  

Với nội dung trên, UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa 

phương biết thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử 

- BCĐ phòng chống dịch COVID 19 tỉnh; 

- Sở y tế tỉnh; 

- TT. Huyện ủy, TT.HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị 

đóng trên địa bàn huyện; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Lưu VT 

TL CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÕNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG 

 

 

 

 

 

 

Đàm Mạnh Cường 
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