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Kính gửi:  

- Thủ trưởng phòng, ban, ngành huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 3251/UBND-KGVX ngày 07/8/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-

19,  Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành 

huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị tập quyết liệt thực hiện một số biện 

pháp sau: 

1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ đạo của 

Trung ương, tỉnh; thực hiện nghiêm nguyên tắc người cách ly với người, gia đình 

cách ly với gia đình; ấp, khóm cách ly với ấp, khóm; xã, thị trấn cách ly với xã, thị 

trấn; kiên quyết yêu cầu người dân “ai ở đâu thì ở đó” để thực hiện triệt để việc giãn 

cách, cách ly theo quy định. Đặc biệt là các xã đã thiết lập vùng cách ly y tế phải 

thực hiện nghiêm và cao hơn Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

2. Chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong tổ chức thực hiện các giải 

pháp phòng, chống dịch; huy động sự tham gia của cấp ủy, chính quyền và Nhân 

dân trong thực hiện; kêu gọi mọi người dân chia sẻ, thông cảm những khó khăn trong 

công tác phòng, chống dịch, tích cực hưởng ứng, tham gia phòng, chống dịch vì sức 

khỏe của chính mình, vì người thân của mình, vì cộng đồng và sự phát triển của địa 

phương, đất nước; tiếp tục huy động mọi nguồn lực hợp pháp của xã hội cho phòng, 

chống dịch bệnh. Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp 

phòng, chống dịch, nhất là tại ấp, khóm... Kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, 

vướng mắc phát sinh để bảo đảm ổn định đời sống, an ninh, an toàn cho người dân, 

bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh 

trên địa bàn từng xã, thị trấn và toàn huyện. Động viên, khen thưởng và đề xuất khen 

thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân làm tốt và nhân rộng các mô hình, cách làm 

tốt, hiệu quả trong phòng, chống dịch. Nhắc nhở, phê bình, kiểm điểm và đề xuất xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 

3. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau: 

 - Về ngăn chặn sự lây nhiễm: Khẩn trương rà soát, đánh giá và chỉ đạo xét 

nghiệm tại các khu cách ly y tế tập trung, có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, người có 

nguy cơ lây nhiễm cao, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng để kịp 

thời phát hiện và phân loại, đề nghị đưa các trường hợp nhiễm COVID-19 (F0) vào 

các cơ sở điều trị; tổ chức tốt việc điều phối, lấy mẫu xét nghiệm, đảm bảo nhanh 
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chóng, kịp thời. Chủ động kiến nghị, đề xuất với ngành chuyên môn tỉnh hỗ trợ nhân 

lực khi cần thiết. 

- Về tiêm vắc xin phòng COVID-19: Đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin, bảo đảm 

an toàn, hiệu quả cho người được tiêm; tiêm ngay cho lực lượng y tế, người làm 

nhiệm vụ tuyến đầu, người cao tuổi, người có bệnh lý nền và thứ tự ưu tiên theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế. Chuẩn bị đầy đủ hệ thống kho bảo quản vắc xin 

theo quy định. Đảm bảo đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế, sức khỏe cho Nhân dân mọi 

lúc, mọi nơi khi cần thiết; trường hợp phát hiện những biểu hiện nghi ngờ trong khu 

cách ly tập trung khi chưa đến thời gian lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR thì mạnh dạn 

chỉ đạo cho lấy mẫu test nhanh kháng nguyên để sàng lọc bệnh, số người nhiễm bệnh 

kịp thời đưa đi điều trị, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm chéo.  

- Kịp thời bổ sung nhân lực ngành y tế tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các 

khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện. 

4. Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn bảo đảm lưu thông vận chuyển cung ứng 

lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, cung ứng thức ăn phục 

vụ cho chăn nuôi lĩnh vực nông nghiệp, nhất là trong vùng cách ly y tế. 

5. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch căn cứ tình hình thực tế của huyện tham 

mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện sử dụng các nguồn lực, kể cả ngân sách địa 

phương để cung cấp miễn phí lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân gặp 

khó khăn, bảo đảm không để bất kỳ ai bị thiếu ăn, thiếu mặc. 

6. Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 

của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ và Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; kịp thời cấp phát kinh 

phí hỗ trợ cho các đối tượng, đảm bảo đúng đối tượng và định mức hỗ trợ theo quy 

định. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện 

tốt công tác an sinh xã hội, không để bất kỳ người dân nào bị thiếu thốn về điều kiện 

ăn, mặc tối thiểu. 

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, triệt để ý 

kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo huyện về công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19. Tận dụng thời gian đang thực hiện giãn cách xã hội 

thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuyệt đối 

không chủ quan, lơ là, phải bình tĩnh, linh hoạt; phối hợp điều tra, truy vết, khống 

chế kịp thời các ổ dịch trên địa bàn, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan khó kiểm 

soát; quản lý chặt chẽ, an toàn các khu cách ly tập trung tại xã, thị trấn; theo dõi, 

giám sát thường xuyên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong khu 

cách ly tập trung. 

- Quyết liệt chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện giãn cách xã 

hội, cách ly y tế; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ đối với các trường hợp cách 
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ly tại nhà (F2), không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, kiên quyết xử lý nghiêm 

các trường hợp không chấp hành theo quy định. 

- Củng cố, nâng cao hoạt động tổ tuyên tuyền và giám sát COVID-19 tại cộng 

đồng, tiếp tục phát huy vai trò trong việc phát hiện dịch bệnh, tham gia hỗ trợ lực 

lượng y tế hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm... 

- Khẩn trương triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người 

sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID- 19 theo quy định. Những trường 

hợp hồ sơ đủ điều kiện, tiến hành thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét, 

quyết định ngay. Những trường hợp hồ sơ có những vấn đề cần xem xét thì tiếp tục 

hoàn thiện và trình sau; tuyệt đối không để hồ sơ đủ điều kiện tồn đọng. Ngay sau 

khi được phê duyệt, tiến hành chi trả ngay cho đối tượng thụ hưởng. Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

nếu để xảy ra chậm trễ trong việc giải quyết chính sách hỗ trợ cho các đối tượng.  

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thu hoạch, tiêu thụ nông sản, thủy sản, 

đồng thời quản lý chặt chẽ đối với các thương lái, người quản lý phương tiện thu 

hoạch vào địa bàn, đảm bảo thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch theo 

tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và huyện. 

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm tinh thần Công văn này. Quá trình thực hiện 

có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nắm, chỉ 

đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTTU, TT HĐND huyện; 

- CT và các PCT.UBND huyện; 

- BLĐVP; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Lê Thanh Bình 
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