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- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn.  
 

 

Hiện nay, tình hìnhdịch bệnh trên địa bàn huyện có diễn biến phức tạp, đã 

xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng; dự báo trong thời gian tới có thể sẽ tiếp tục có 

ca mắc mới. Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập vào địa 

bàn, đồng thời thực hiện tốt phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch Covid-19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính 

Phủ, Chủ tịch UBND huyện yêu Hạ Hòa yêu cầuthủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Giám đốc các doanh nghiệp, chủ các cơ sở sản 

xuất, kinh doanhtrên địa bàn thực hiện nghiêm túc,hiệu quả các nội dung, nhiệm 

vụ sau: 

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO 

1.Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo chuyển trạng thái “từ mục tiêu 

không có Covid sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; các 

hoạt động phát triển kinh tế xã hội phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo 

phương châm “phòng chống dịch để sản xuất,sản xuất để phòng chống dịch” . 

2.Xác định nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 là công việc thường 

xuyên, hàng ngày, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân 

dân; tuyệt đối không lơ là, chủ quan khi chưa có dịch nhưng không lo lắng, mất 

bình tĩnh trước mọi tình huống xảy ra. 

3. Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện ở mức cao nhất 

nguyên tắc “Bốn tại chỗ”, gồm: Lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện 

tại chỗ, hậu cần tại chỗ; đồng thời,thực hiện nguyên tắc “3 trước”, gồm: Nhận 

diện, chủ động phòng, chống trước; phát hiện, hành động, xử lý trước; chuẩn bị 

phương án, vật tư trước. Khi có ca F0 xảy ra hoặc phát hiện các trường hợp có 

yếu tố dịch tễ phải huy động tối đa lực lượng thần tốc truy vết, thực hiện khoanh 

vùng, cách ly nhanh nhất, hẹp nhất, nghiêm ngặt nhất có thể; thần tốc xét nghiệm 

diện rộng bảo đảm hợp lý, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả… 

KHẨN 



2 

 

 II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

 1. Đảm bảo nhân lực thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp theo hướng: Đồng chí Bí 

thư cấp ủy làm Trưởng ban chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch UBND làm Phó trưởng ban 

thường trực, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch. Thành lập các 

tiểu ban giúp việc cho Ban chỉ đạo, tối thiểu có các bộ phận: Tiểu ban Y tế, Tiểu 

ban Hậu cần, tiểu ban Tuyên truyền...  

- Cơ cấu lại bộ phận giúp việc cho Ban chỉ đạo các cấp: Cấp huyện có ít nhất 

05 thành viên làm nhiệm vụ thường trực nắm bắt tình hình, điều phối hoạt động, 

tổng hợp thông tin báo cáo hàng ngày. Các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn bố trí bộ phận chuyên trách theo dõi, tổng hợp tình hình hàng ngày, điều 

phối hoạt động công tác phòng chống dịch tại đơn vị mình; sẵn sàng điều động lực 

lượng thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban chỉ đạo huyện. 

- Mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn bố trí một Đội 

tình nguyện đáp ứng nhanh, tối thiểu 05 thành viên đối với đơn vị có từ 10 người 

trở lên. Mỗi xã, thị trấn bố trí ít nhất 01 Đội tình nguyện đáp ứng nhanh/01 khu 

dân cư và 01 Đội tình nguyện đáp ứng nhanh cấp xã (nhân sự không trùng lặp với 

người đã tham gia vào Tổ Covid cộng đồng) để thực hiện các nhiệm vụ phòng 

chống dịch và đáp ứng các biện pháp khi có tình huống xảy ra (hỗ trợ truy vết; hỗ 

trợ tiêm chủng; lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, đảm bảo hậu cần cho người dân 

cách ly tại nhà, khu cách ly, bệnh viện dã chiến cấp huyện...). Các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn lập danh sách các Đội tình nguyện đáp ứng nhanh về UBND 

huyện (qua phòng Y tế) trước ngày 20/11/2021.  

- Thực hiện rà soát, vận độngđội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tếngoài công lập, 

đã nghỉ hưu trên địa bàn tham gia công tác phòng chống dịch, như: lấy mẫu xét 

nghiệm, điều trị F0 theo từng quy mô, cấp độ dịch.  

2. Đẩy nhanh tiến độ tiêm Vaccine đảm bảo tỷ lệ bao phủ tiêm chủng 

vaccine mũi 1 theo yêu cầu đề ra 

 Chuẩn bị các điều kiện về địa điểm, nhân lực hỗ trợ, rà soát danh sách lần 

cuối để triển khai tiêm vét mũi 1 và chuẩn bị chiến dịch tiêm bao phủ mũi 2. Rà 

soát, lập danh sách trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, báo cáo nhu cầu Vaccine với Sở 

Y tế theo yêu cầu đề ra.  

 3. Quản lý chặt chẽ các trường hợp đến/trở về địa phương  

- Tất cả các trường hợp từ địa phương khác vào huyện đều phải có nghĩa vụ 

khai báo y tế. Địa phương sở tại có trách nhiệm phân loại, sàng lọc để thực hiện 

các biện pháp theo dõi, cách ly theo quy định. Đồng thời, thực hiện chặt chẽ, 

nghiêm túc công tác quản lý, giám sátviệc thực hiện cách ly y tế, theo dõi sức khỏe 

tại nhà, nơi cư trú theo đúng qui định đối với các trường hợp người đến/về địa bàn. 

- Các quy định thực hiện khai báo y tế tại địa phương nơi đến/lưu trú và thực 

hiện các biện pháp cách ly, xét nghiệm sàng lọc theo nội dung tại Mục 2, văn bản 

1999/UBND-YT ngày 03/11/2021 của UBND huyện. 
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- Phát huy vai trò, trách nhiệm của Bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư, các Tổ 

liên gia tự quản, Tổ Covid-19 cộng đồng, theo chức năng, nhiệm vụ và tinh thần 

trách nhiệm giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương giám sát chặt chẽ di biến động 

dân cư, tạm trú, tạm vắng trên địa bàn, yêu cầu tất cả các trường hợp trở về từ địa 

phương khác, ngoài địa bàn huyện đều phải khai báo y tế trung thực. Kịp thời phát 

hiện, thông báo đến cơ quan chức năng những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, các 

trường hợp người từ vùng dịch trở về địa phương, cư trú bất hợp pháp và vi phạm 

các qui định về cách ly y tế... 

- Tiếp tục phát huy vai trò giám sát của cộng đồng dân cư theo phương châm 

“Người dân giám sát người dân, gia đình này giám sát gia đình kia” trong việc khai 

báo y tế, cách ly, theo dõi sức khỏe tại gia đình. Khuyến khích các tập thể cá nhân 

thực hiện tố giác các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch, nhất 

là trong khai báo, cách ly y tế… 

4. Tổ chức nghiêm túc công tác phòng chống dịch và đảm bảo an toàn 

trong các cơ quan, đơn vị, trường học trong điều kiện phòng chống dịch 

- Các cơ quan, đơn vị, trường học chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống 

dịch theo điều kiện cụ thể của đơn vị theo tình thần “thích ứng, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch Covid-19”.  

- Kích hoạt ngay các biện pháp phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị, như: 

Bố trí phòng cách ly tạm thời để thực hiện cách ly các trường hợp có yếu tố dịch 

tễ; đeo khẩu trang trong quá trình giao dịch công việc;kiểm soát chặt chẽ người 

vào cơ quan: khai báo y tế, đo thân nhiệt, mở sổ ghi chép theo dõi, đảm bảo an toàn 

mới vào làm việc...(các trường hợp đến từ vùng có dịch phải xuất trình giấy chứng 

nhận tiêm đủ 02 mũi Vaccine, giấy xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR hoặc 

Tets nhanh kháng nguyên với SARS-CoV-2, trường hợp không có các giấy tờ trên 

thực hiện Test nhanh kháng nguyên với SARS-CoV-2 tại cơ sở y tế gần nhất).  

- Yêu cầu cán bộ, công chức chấp hành đầy đủ, đúng qui định các biện pháp 

phòng chống dịch tại cơ quan và nơi cư trú. Hạn chế tối đa việc đến các sự kiện tập 

trung đông người và không ra khỏi địa bàn huyện khi không có nhiệm vụ cần thiết. 

Khi phát sinh các yếu tố dịch tễ hoặc có các biểu hiện nghi ngờ với Covid-19 phải 

chủ động khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm sàng lọc Covid-19.  

5. Tập trung thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch trong các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ(gọi chung là doanh nghiệp) 

- Hệ thống hoá các qui định và mô hình hoá công tác phòng chống dịch trong 

các doanh nghiệp theo hướng dễ nhớ, dễ thực hiện và phù hợp với điều kiện tình 

hình thực tế. 

- Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đôn đốc, yêu cầu 

các doanh nghiệp thực hiệnnghiêm túc công tác phòng chống dịch theo các qui 

định đã ban hành, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Tổ chức các 

đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phòng chống dịch, kiên quyết xử lý 

hành chính, dừng hoạt động đối với các đơn vị có biểu hiện chống đối, thực hiện 

không đạt yêu cầu.  
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- Thông qua Hội doanh nghiệp Hạ Hoà thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận 

thức, vai trò, trách nhiệm của cộng đồng doanh nhân trong thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch và hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên địa bàn.  

6.  Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức về chủ động 

phòng chống dịch trong nhân dân; tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, tuyên truyền 

vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc quy định 5k của Bộ y tế  

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông bằng nhiều hình thức để người 

dân, cán bộ công chức, viên chức và người lao động nắm bắt kịp thời thông tin, 

diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm bảo 

vệ cá nhân, bảo vệ cộng đồng, tuân thủ 5K - chung sống an toàn với đại dịch 

COVID-19, hạn chế di chuyển giữa các vùng đang có dịch trong và ngoài tỉnh, hạn 

chế tập trung đông người, phát hiện và tố giác các đối tượng vi phạm quy định 

trong phòng, chống dịch. 

- Các cơ quan chức năng chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn thường 

xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch của các 

tổ chức cá nhân. Kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời công khai 

trên các phương tiện truyền thông các trường hợp vi phạm đảm bảo tính răn đe, 

giáo dục cao.   

7. Chủ động thực hiện các đáp ứng cần thiết khi có tình huống xảy ra  

Khi có các tình huống dịch bệnh xảy ra, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn chủ động thực hiện tốt phương châm “Bốn tại chỗ”. Đồng thời triển khai 

ngay các biện pháp ứng phó cần thiết, gồm: 

-Kích hoạt các Tổ tình nguyện đáp ứng nhanh,bố trí các tổ truy vết phù hợp 

với tình hình thực tế đảm bảo thấn tốc, chính xác theo hướng: trường hợp F0,F1..ở 

cơ quan, đơn vị nào thì đơn vị đó thực hiện truy vết, khu dân cư nào thì khu đó 

phải truy vết thông qua hoạt động của Tổ Cocid-19 cộng đồng, các Đội tình nguyện 

đáp ứng nhanh.  

- Triển khai phong toả các địa điểm có yếu tố dịch tễ nguy cơ cao; cách ly y 

tế, theo dõi sức khoẻ các trường hợp có yếu tố dịch tễ:Khi phát hiện các yếu tố dịch 

tễ thực hiện ngay phương châm “ai ở đâu, ở đó”,hạn chế di chuyển đến mức thấp 

nhất cho đến khi khoanh vùng được yếu tố dịch tễ và quyết định các hình thức 

phong toả, cách ly. Thực hiện phong tỏa diện hẹp nhất có thể; đồng thời, có phương 

án chủ động đảm bảo các điều kiện lương thực, thực phẩm cho các trường hợp F0, 

F1 điều trị, cách ly y tế tại nhà và bố trí lực lượng thực hiện nghiêm túc công tác quản 

lý, giám sát việc chấp hành các quy định về cách ly y tế.  

- Thần tốc tổ chức xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh kháng nguyên SARS-

COV-2: Trên cơ sở những kinh nghiệm đã triển khai xét nghiệm sàng lọc, Trung 

tâm y tế huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, 

địa điểm, vật tư y tế sẵn sàng cho việc xét nghiệm diện rộng khi có yêu cầu. Thực 

hiện sàng lọc ngay cho tất cả những người có các biểu hiện nghi ngờ gồm sốt, ho, 

đau họng, khó thở, đau người - mệt mỏi - ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác/ khứu 

giác xuất hiện trong cộng đồng.  
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- Căn cứ vào tình hình thực tế và mức độ dịch trên địa bàn, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn căn cứ quyền hạn, thẩm quyền chủ động quyết định hình thức hạn chế các 

hoạt động trên địa bàn xã trong thời gian thực hiện truy vết, khoang vùng dịch.  

8. Hoàn thành khẩn trương các phương án thành lập bệnh viện dã chiên, 

khu cách ly tập trungvà các điều kiện khác khi xảy ra dịch ở mức nguy cơ cao 

-Tập trung hoàn thành các phương án để kích hoạt mạng lưới điều trị F0 theo 

phương châm 4 tại chỗ.Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đưa bệnh viện 

dã chiến cấp huyện khi có yêu cầu đáp ứng phân tầng 1 và 2. Chuẩn bị phương án 

và các điều kiện cần thiết sẵn sàng thành lập các Trạm y tế lưu động để theo dõi, 

điều trị F0 tại nhà. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo lương thực, thực phẩm phục vụ khu 

vực phong tỏa, bệnh viện dã chiến, các hộ gia đình F0, F1 cách ly tại nhà. Xây 

dựng phương án bố trí xe vận chuyển vận chuyển F0, F1 đến khu cách ly, bệnh 

viện dã chiến.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.Phòng Y tế huyện 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu cho UBND 

huyện các văn bản chỉ đạo về chuyên môn, giải pháp đồng bộ, hiệu quả phù hợp 

với diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện. Phối hợp với phòng Nội vụ 

tham mưu bố trí tăng cường cán bộ, công chức biệt phái đến phòng Y tế thực hiện 

nhiệm vụ giúp việc Ban chỉ đạo huyện và cơ quan thường trực; hoàn thành trước 

ngày 15/11/2021. 

-Tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 các xã, theo dõi, 

giám sátvề công tác chuyên môn, công tác tiêm phòng Vaccine, sử dụng trang thiết 

bị, vật tư y tế về phòng chống dịch COVID-19; trong quá trình kiểm tra, giám sát 

phát hiện các vi phạm kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch để có 

biện pháp xử lý, hiệu quả. 

- Phối hợp Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện 

và các đơn vị liên quan sẵn sàng thành lập các cơ sở cách ly y tế tập trung của 

huyện, Bệnh viện dã chiến, Trạm Y tế lưu độngcác xã, thị trấn. 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế, UBND các xã, thị trấn vận động, đăng 

ký và lập danh sách các tình nguyện viên là cán bộ, nhân viên y tế ngoài công lập, 

đã nghỉ hưu để sẵn sàng tham gia công tác phòng chống dịch khi có yêu cầu. Phối 

hợp với Trung tâm y tế tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện thành lập các Tiểu ban giúp 

việc Ban chỉ đạo (các Tiểu ban: Y tế, tuyên truyền, hậu cần). 

2. Trung tâm Y tế huyện  

- Chủ động phối hợp UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai các biện pháp 

đáp ứng phòng, chống dịch trên địa bàn đảm bảo khoa học, hiệu quả theo “phương 

châm bốn tại chỗ”.  

- Tham mưu công tác chỉ đạo và trực tiếp tổ chức Chiến dịch tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19 trên địa bàn theo phân bổ vắc xin của Sở Y tế đảm bảo an 

toàn, kịp tiến độ.   
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- Phối hợp với phòng Y tế tham mưu thành lập thành lập 02 Đội điều tra, truy 

vết và xét nghiệm lưu động thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp khi có tình huống 

phức tạp xảy ra và hỗ trợ các xã, thị trấn khi có yêu cầu của Ban chỉ đạo.  

- Rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, thuốc, oxy…để sẵn sàng  

thiết lập Bệnh viện dã chiến cấp huyện để điều trị F0 theo từng cấp độ dịch trên địa 

bàn huyện. 

- Phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  chuẩn bị sẵn sàng phương án 

thành lập các Trạm y tế lưu động (để theo dõi, điều trị F0 tại nhà) sẵn sàng kích 

hoạt hoạt động ngay khi có yêu cầu. Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về nhân 

lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư, Ô xy y tế, phương tiện phòng hộ cá nhân…báo 

cáo, đề xuất kịp thời những khó khăn, vướng mắc để biện pháp xử lý, không để bị 

động khi có tình huống xảy ra.  

- Tổ chức đào tạo tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế, 

đội ngũ tình nguyện viên về công tác phòng chống dịch COVID-19 như: kỹ thuật 

lấy mẫu xét nghiệm, kỹ thuật sử dụng các phương tiện bảo hộ phòng, chống dịch 

COVID-19, kỹ thuật thực hiện cấp cứu, sử dụng máy thở… 

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ khác theo hướng dẫn chuyên 

môn và yêu cầu công tác của Sở Y tế.  

6. Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự  huyện 

- Tiếp tục chủ động thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công. Chú trọng thực 

hiện các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sỹ tham gia 

phòng chống dịch, hạn chế đến mức thấp nhất các yếu tố dịch tễ xảy ra trong đơn vị.  

- Phối hợp với Trung tâm Y tế chuẩn bị mọi điều kiện cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, lực lượng cần thiết sẵn sàng kích hoạt bệnh viện dã chiến cấp huyện tại 

Khu cách ly khu 11 xã Tứ Hiệp(UBND xã Y sơn cũ) và kích hoạt khu cách ly tập 

trung tại xã Đan Thượng, Hiền Lương khi có yêu cầu. Chuẩn bị phương án bố trí 

phân công lực lượng đảm bảo công tác an ninh trật tự trong Bệnh viện dã chiến và 

các khu cách ly tập trung. 

- Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tăng 

cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát công tác phòng chống dịch. Kiên quyết xử 

lý và tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm đảm bảo tính răn đe, giáo dục cao. 

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện kiện toàn, đẩy mạnh hoạt động và 

đưa nội dung giám sát công tác phòng chống dịch là hoạt động thường xuyên của 

các Tổ liên gia tự quản trên địa bàn.  

3. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

- Phối hợp, hỗ trợ Phòng Y tế trong công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành 

công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện; chủ động, kịp thời tham mưu thụ lý 

các văn bản đến, phát hành văn bản đi trong công tác phòng chống dịch đảm bảo 

công tác chỉ đạo, xử lý tình huống của UBND huyện được thông suốt 24/7. 

- Thành lập và điều hành Đội tình nguyện đáp ứng nhanh phòng chống dịch 

và triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại cơ quan chính quyền huyện đảm 

bảo an toàn, khoa học, hiệu quả cao.  
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- Tham mưu cho UBND huyện công tác phối hợp với các cơ quan đóng quân 

trên địa bàn (kho K5, Trại giam Tân Lập)trong đáp ứng các tình huống phòng 

chống dịch. 

4. Phòng LĐ& TBXH chủ trì; PhòngKinh tế & Hạ tầng phối hợp 

- Tham mưu xây dựng các giải pháp khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém, 

đồng thời đề xuất các biện pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng 

chống dịch trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. 

- Tiếp tụctổ chức kiểm tra và tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm. Định 

kỳ hàng tuần báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo huyện để có biện pháp xử lý theo qui 

định.  

5. PhòngKinh tế & Hạ tầng 

- Thống kê lực lượng vận chuyển hành khách, hàng hoá, vận động sẵn sàng 

tham gia các hoạt động phòng, chống dịch khi có yêu cầu. Tham mưu phương án 

cung ứng hàng hoá thiết yếu cho nhân dân khu vực phong toả, cách ly.  

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc triển khai hoạt động vận 

tải hành khách, hàng hoá trên địa bàn đảm bảo an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19. 

6. Phòng Văn hoá và Thông tin, Đài truyền thanh huyện, Trung tâm Văn 

hoá - Thể thao và Du lịch 

- Đánh giá, rà soát lại công cụ, phương tiện truyền thông đảm bảo hoạt động 

thông suốt, hiệu quả, tuyệt đối không để gián đoạn. Sẵn sàng phát thanh các thông tin 

cảnh báo khi có tình huống xảy ra trong bất cứ thời điểm nào trong ngày; thành lập 

đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền công tác phòng chống dịch, nhất là trên nền tảng 

số; chủ động kiểm soát thông tin, ngăn chặn các thông tin không chính thống gây tâm 

lý hoang mang, dao động trong nhân dân về tình hình dịch bệnh. 

- Tiếp tục đa dạng hoá các hình thức truyền thông. Đổi mới nội dung chương 

trình, chủ động biên tập tin bài, xây dựng chuyên đề về công tác phòng chống dịch 

theo hướng vừa cảnh báo các mức độ dịch, vừa tuyên truyền, nâng caonhận thức, trách 

nhiệm của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống dịch 

COVID-19… 

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và thông điệp 5T với 

nhiều hình thức để người dân quan tâm, linh hoạt, tự giác tham gia công tác phòng, 

chống dịch; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia giám sát phát 

hiện, báo cáo các hành vi vi phạm phòng, chống dịch. 

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân 

huyện việc đảm bảo các nguồn lực cho công tác phòng chống dịch. Trong đó, tập 

trung làm rõ, xác định nhu cầu kinh phí cho từng cấp độ của dịch; tổng hợp các 

nguồn hỗ trợ, làm đầu mối điều phối cho các xã, thị trấn, bộ phận trực tiếp thực 

hiện công tác phòng chống dịch.  

- Phối hợp với Ban Thường vụ Hội doanh nghiệp huyện trong việc kêu gọi 

cộng đồng doanh nhân chủ động thực hiện công tác phòng chống dịch trong doanh 
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nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ nguồn lực phục vụ công tác phòng 

chống dịch trên địa bàn.  

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ động triển khai công tác phòng chống dịch trong trường học theo hướng 

dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Rà soát, xây dựng kịch bản, tham mưu chuẩn bị 

các điều kiện và hướng dẫn các cơ sở giáo dục dạy học trực tuyến khi có yêu cầu.  

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn xây dựng đội ngũ tình nguyện viên phục 

vụ công tác phòng chống dịch. Phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức bồi dưỡng 

nghiệp vụ truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho đội ngũ giáo viên, sẵn sàng thực hiện 

nhiệm vụ khi có yêu cầu của Ban chỉ đạo các cấp.  

9. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Xây dựng kịch bản, tham mưu phương án huy động lương thực, thực phẩm, 

hỗ trợ nhân dân vùng cách ly, phong toả khi có tình huống xảy ra.  

10. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Tham mưu phương án triển khai các biện pháp thu gom, vận chuyển, xử lý 

chất thải, rác thải tại khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, các địa bàn có F0 

cách ly, điều trị tại nhà theo đúng nguyên tắc và quy định Quản lý chất thải và vệ 

sinh trong phòng, chống dịch COVID-19 (Ban hành kèm theo Quyết định số 

3455/QĐ-BCĐQG, ngày 05/8/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19).  

11. UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường các hoạt động truyền thông bằng nhiều hình thức để người dân, 

cán bộ hình dịch bệnh trên địa bàn, nắm bắt di biến động dân cư từ đó nâng cao ý 

thức trách nhiệm bảo vệ cá nhân, bảo vệ cộng đồng, tuân thủ 5K - chung sống an 

toàn với dịch COVID-19, hạn chế di chuyển giữa các vùng đang có dịch trong và 

ngoài tỉnh, hạn chế tụ tập đông người, phát hiện và tố giác các đối tượng vi phạm 

quy định trong phòng, chống dịch. 

- Duy trì, triển khai đường dây nóng, thông báo rộng rãitrong nhân dân về số 

điện thoại đường dây nóng; thiết lập các địa chỉ nhóm Zalo, Fanpage (facebook) 

để tiếp nhận, xử lý những thông tin phản ánh của cơ quan, tổ chức, gnười dân về 

công tác phòng chống dịch trên địa bàn...  

- Tổ chức huy động các lực lượng chức năng, Tổ COVID-19 cộng đồng, Bổ 

sung đội ngũTình nguyện viên thành lập các Đội tình nguyện đáp ứng nhanh, sẵn 

sàng hỗ trợ công tácphòng chống dịch; phối hợp Trung tâm Y tế huyện, tiến hành 

rà soát, truy vết, kịp thời phát hiện đưa vào quản lý các trường hợp là F1, F2 hoặc 

người đến/trở về từ vùng dịch trong và ngoài tỉnh. Áp dụng cách ly y tế tại nhà đối 

với các F1 đủ điều kiện và tự nguyện cam kết lựa chọn hình thức này.  

- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ quy định phòng, chống dịch của 

các F0, F1 đang áp dụng theo dõi, điều trị, cách ly tại nhà. Vận động toàn thể nhân 

dân phối hợp với các cấp chính quyền cùng tham gia giám sát việc tổ chức cách ly 

y tế, các trường hợp đến/trở về địa phương; phát hiện, tố giác các đối tượng vi 

phạm quy định.  
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- Sẵn sàng phương án chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, phương tiện, trang 

thiết bị… thiết lập và triển khai Trạm Y tế lưu động để đáp ứng yêu cầu Quản lý, 

theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà và cộng đồng, sẵn sàng kích hoạt hoạt 

động ngay khi có yêu cầu. 

- Chủ động huy động nguồn lực từ các nguồn hợp pháp nhằm đảm kinh phí 

cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhất là công tác hậu cần trên địa 

bàn.  

12. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ động tham mưu cho UBND huyện về công 

tác phòng chống dịch theo yêu cầu đã đề ra. Thực hiện nghiêm túc công tác phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy trách 

nhiệm trong công tác phòng chống dịch.  

13. Đề nghị Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện tiếp tục 

phát huy vai trò, trách nhiệm và kết quả đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời 

tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo ngành dọc cấp dưới phối hợp có hiệu quả 

với chính quyền cùng cấptrong triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; vận 

động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân đồng thuận, chấp hành tốt các qui 

định về phòng chống dịch. 

14. Đề nghị các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 

huyện theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được phân công phụ trách tích cực 

kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nội dung về phòng chống dịch. 

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm 

vụ đã được phân công và theo yêu cầu nhiệm vụ tại văn bản này báo cáo tổng hợp 

tình hình công tác chuẩn bị, kết quả triển khai thực hiện, những khó khăn vướng 

mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện và những kiến nghị, đề xuất đối 

với công tác phòng chống dịch gửi về UBND (qua phòng Y tế) trước 15h, ngày 

18/11/2021 để tổng hợp, quyết định điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.  

15. Giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt nội dung văn bản này đến 

toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quán quán 

triệt đến các khu dân cư, Tổ Covid-19 cộng đồng, các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và toàn thể nhân dân trên địa bàn.  

Yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấnnghiêm túctriển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Đ/C Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTVTU, 

Trưởng ban Nội chính TU;  
- Sở Y tế; 
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 
- CT, CPCT; 
- UBMTTQ, các tổ chức CT-XH huyện; 
- Trại giam Tân Lập, Kho K5; 
-Thành viên BCĐ phòng chống dịch huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; 
- Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Nguyễn Việt Dũng 
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- CVP, PCVP; 
- Lưu: YT. 
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