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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 7649/UBND-VX1 ngày 14/11/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc tạm dừng một số dịch vụ, hoạt động để phòng, chống dịch 

COVID-19; Văn bản số 7584/UBND-VX1 ngày 11/11/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 (có các Văn bản gửi kèm theo).  

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

phức tạp; ngăn chặn có hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan rộng; bảo đảm an 

toàn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân trên địa 

bàn tỉnh; 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 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai và thực hiện 

nghiêm túc nội dung phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo Quốc gia và 

các văn bản của các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh, huyện; đặc biệt khẩn trương 

chỉ đạo thực hiện các nội dung tại các Văn bản số 7649/UBND-VX1 ngày 

14/11/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tạm dừng một số dịch vụ, hoạt 

động để phòng, chống dịch COVID-19; Văn bản số 7584/UBND-VX1 ngày 

11/11/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Khẩn trương riển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Văn bản 

số 7649/UBND-VX1 ngày 14/11/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tạm 

dừng một số dịch vụ, hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19; Văn bản số 

7584/UBND-VX1 ngày 11/11/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục 

tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

- Tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, chỉ đạo Tổ 

Covid-19 cộng đồng khẩn trương truy vết các trường hợp F1,F2 trên địa bàn (đi 

từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng) rà soát, không bỏ sót, lập danh sách 

tất cả các trường hợp: người dân đi từ tỉnh, thành phố trên cả nước, kể cả các địa 
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phương trong tỉnh trở về; Đặc biệt các trường hợp liên quan đến các ca F0 trên 

địa bàn các xã, thị trấn để thực hiện khai báo y tế, phân loại, lấy mẫu và tăng 

cường cách ly y tế (F1) tại nhà, phù hợp đúng theo quy định. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các trường hợp cách ly tại nhà, theo dõi 

sức khỏe tại nhà một cách chặt chẽ, nghiêm ngặt, đúng quy định, nghiêm túc 

thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo công tác phòng bệnh cho gia 

đình và cộng đồng. 

- Tăng cường công tác truyên truyền cho người dân nghiêm túc thực hiện 

Thông điệp 5K và tự giác khai báo y tế, đặc biệt các đối tượng có các dấu hiệu 

ho; sốt, đau rát họng... để được lấy mẫu xét nghiệm ngay. 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. Trung tâm Y tế huyện 

- Tham mưu tổ chức tốt hệ thống thu dung, điều trị, chăm sóc người mắc 

Covid-19 trên địa bàn huyện theo các tầng điều trị, sẵn sàng đáp ứng các cấp độ 

dịch bệnh khi có nhiều ca mắc bệnh Covid-19; có biện pháp phù hợp để nâng 

cao chất lượng, số lượng bác sỹ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên đáp ứng với yêu 

cầu nhiệm vụ phòng, chống dịch, bệnh. 

- Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng kế hoạch và thực 

hiện mua sắm vật tư, thiết bị y tế đảm bảo phục vụ yêu cầu phòng, chống dịch. 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-

19, ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho đối tượng, vùng có nguy cơ cao, 

đảm bảo an toàn 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 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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