
 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lê Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại 

cuộc làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 huyện và thị trấn Xuân An ngày 12/11/2021 
 

 

Sáng ngày 12/11/2021, đồng chí Lê Anh Dũng, Chủ tịch UBND huyện tổ 

chức làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

huyện và thị trấn Xuân An để triển khai các nhiệm vụ cấp bách sau khi phát hiện 

các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thị trấn Xuân An và 

Xuân Hồng nhưng chưa rõ nguồn lây và có yếu tố dịch tễ phức tạp. Thành phần 

tham dự, gồm có: đồng chí Phan Tấn Linh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ; đồng 

chí Nguyễn Lương Tâm, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Chí 

Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, các đồng chí Thường 

trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện và thị trấn Xuân An. 

Sau khi nghe báo cáo diễn biến dịch bệnh và dịch tễ các ca bệnh; ý kiến của các 

đơn vị liên quan; đề xuất của Trung tâm Y tế và UBND thị trấn Xuân An; Ý kiến 

chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện uỷ; các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh; đồng chí Lê Anh Dũng, Chủ tịch UBND huyện kết 

luận: 

1. Công an huyện: Chủ trì, chỉ đạo công an các xã, thị trấn, phối hợp với 

ngành y tế và các lực lượng liên quan khẩn trương điều tra, truy vết nhanh, kịp thời, 

chính xác, tránh bỏ sót các trường hợp liên quan đến các ca bệnh (F0) trên địa bàn 

huyện; Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19. 

2. Trung tâm Y tế:  

- Xác định khu vực phong tỏa hẹp dựa trên kết quả điều tra, truy vết các 

trường hợp F0 để phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả; 

- Phân tích chính xác, kịp thời yếu tố dịch tễ các ca bệnh để đánh giá nguy cơ, 

cấp độ dịch, định hướng hoạt động chuyên môn và tham mưu kịp thời cho Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo đảm 

bảo sát tình hình, sớm khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch. 

- Tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp F1, F2 và các 

trường hợp nguy cơ cao: Yêu cầu hoàn thành trong ngày 12/11/2021. 

- Chủ động bố trí đủ và hỗ trợ kịp thời nhân lực lấy mẫu, xét nghiệm và 

tham mưu UBND huyện Quyết định cách ly y tế đảm bảo đúng theo quy định. 
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- Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở cách ly tập trung chủ động đáp ứng tình huống 

số lượng F1 tăng cao và không đảm bảo điều kiện cách ly tại nhà. 

3. UBND, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thị trấn Xuân An, 

xã Xuân Hồng tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo các nội dung 

chỉ đạo tại cuộc họp 

4. UBND các xã còn lại thực hiện một số nội dung sau; 

- Chủ động phối hợp các ngành liên quan truy vết, cách ly, lấy mẫu kịp thời 

các đối tượng liên quan ca bệnh. 

- Tủy theo tình hình, diễn biến để tổ chức triển khai các biện pháp phòng, 

chống dịch kịp thời, hiệu quả. 

5. Phòng Văn hoá – Thông tin, Trung tâm Văn hoá – Truyền thông 

Tập trung cao cho công tác tuyên truyền cho công tác phòng, chống dịch 

Covid-19, đặc biệt là các địa điểm có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca bệnh trên 

các phương tiện thông tin đại chúng. 

6. Phòng Giáo dục & Đào tạo: 

Chỉ đạo tổ chức dạy và học online đối với các trường học trên địa bàn thị 

trấn Xuân An, Xuân Hồng. Các trường học còn lại phải triển khai rà soát kỹ các 

trường hợp giáo viên, học sinh, phụ huynh có liên quan đến ổ dịch để tham mưu 

hình thức học phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

7. Ban quản lý Đền Chợ Củi xã Xuân Hồng: Tổ chức triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch theo các nội dung chỉ đạo tại cuộc họp 

Trên đây là thông báo kết luận của đồng chí Lê Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện tại cuộc làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 huyện và thị trấn Xuân An ngày 12/11/2021, yêu cầu các 

đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Ban Thường vụ huyện uỷ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ PC dịch COVID-19 huyện; 

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

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, YT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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