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            Kính gửi:  

                   - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

                   - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Văn bản số 7304/UBND-VX1 ngày 01/11/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công điện số 1700/CĐ-BYT ngày 25/10/2021 

của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ (có gửi kèm theo các Văn bản). Trước tình hình dịch 

bệnh Covid-19 ở các tỉnh, thành phố phía Nam và một số tỉnh lân cận, có chiều 

hướng gia tăng. Đặc biệt hiện nay, trên địa bàn Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

trong những ngày qua đã phát hiện nhiều ca bệnh mắc COVID-19 trong cộng 

đồng chưa tìm được nguồn lây, đây là mối nguy cơ lây nhiễm bệnh rất lớn, khó 

kiểm soát.  

Để chủ động đối phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết 

sức phức tạp và tiếp tục quản lý chặt chẽ người từ các vùng có dịch bệnh 

COVID -19 đến/về trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân dân huyện giao các đơn vị, 

địa phương khẩn trương chỉ đạo thực hiện các nội dung sau: 

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện 

Thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị, Công điện của Thủ Tướng 

Chính phủ, các Bộ, ban. Ngành Trung ương và các Văn bản của UBND tỉnh 

để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.  

 2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân 

nghiêm túc thực hiện các nội dung tại Văn bản số 7304/UBND-VX1 ngày 

01/11/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công điện số 1700/CĐ-

BYT ngày 25/10/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác giám sát và 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; 

- Tiếp tục thực hiện rà soát tất cả những người đi về từ các tỉnh, thành phố 

có số ca mắc COVID-19 cao (như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, 

Long An…); tăng cường, chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế huyện để giám 

sát, xét nghiệm theo quy định đối với các trường hợp có nguy cơ cao, người về từ 

các địa bàn nêu trên, các địa bàn dịch cấp độ 3, 4; các trường hợp thường xuyên 
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đi về từ Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ 

mắc bệnh để phát hiện sớm, tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp, xử lý kịp 

thời các ổ dịch Covid-19 ngay khi phát hiện. Phát huy vai trò hệ thống chính trị 

cơ sở, đặc biệt là Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng 

đồng trong giám sát, xét nghiệm, theo dõi y tế. Tiếp tục tuyên tuyền, vận động và 

triển khai thực hiện tốt công tác cách ly tự nguyện/tự theo dõi sức khoẻ tại gia 

đình đảm bảo chặt chẽ không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Tăng cường 

kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những trường hợp (tổ chức, cá nhân) vi phạm 

trong công tác phòng, chống dịch. 

3. Đối với Trung tâm Y tế huyện 

- Tham mưu UBND huyện  xây dựng kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu 

động theo Quyết định 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế; tổ chăm sóc 

người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng theo Quyết định số 4349/QĐ-BYT ngày 

10/9/2021 của Bộ Y tế; kế hoạch cung cấp ô xy cho các trạm y tế xã, phường, thị 

trấn theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế. 

- Tiếp tục soát xét, xây dựng, bổ sung phương án đáp ứng với tình huống 

khi có nhiều ca mắc trong khoảng thời gian 28 ngày cần chăm sóc y tế trên địa 

bàn, trong đó có cách ly, điều trị F0 tại nhà. 

- Phối hợp với Sở Y tế tiếp tục đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực truy 

vết, sẵn sàng ứng phó với các tình huống diễn biến dịch Covid-19 theo từng cấp 

độ trên địa bàn, không để bị động; tăng cường năng lực điều trị cho cán bộ y tế 

để phân loại, điều trị phù hợp, kịp thời, hiệu quả. 

- Thường xuyên tổ chức thực hiện việc đánh giá, cập nhật và công bố cấp 

độ dịch để có các biện pháp y tế, hành chính phù hợp với từng cấp độ trên địa bàn 

(trên phạm vi nhỏ nhất có thể) theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 

của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế. 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19, tổ chức 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả, không để vắc xin 

hết hạn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin cho, lựa chọn vắc xin, lợi dụng 

chức trách để tiêm cho người không đúng đối tượng và các tiêu cực khác trong 

việc tiêm vắc xin. Xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm. 

Nhận được Công văn, yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ PCD COVID-19 huyện; 

- Lưu: VT, YT.                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 Bùi Việt Hùng 
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