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        Kính gửi:    

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn. 

Thời gian vừa qua, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân 

dân đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, chủ động triển khai kịp thời nhiều 

chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch lần thứ tư có quy mô lớn, mức độ lây lan nhanh 

nhất từ trước đến nay. Trước diễn biến rất phức tạp, khó lường ở nhiều địa 

phương, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch, đời sống, sức khỏe 

của Nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Hiện nay trên địa bàn huyện Hạ Hòa đã xuất hiện trường hợp F0 đầu tiên 

liên quan đến 03 ca bệnh trở về từ Bình Dương, qua điều tra, xác minh, truy vết 

đã phát hiện 31 F1, 93 F2 có liên quan đến các ca bệnh này; bên cạnh đó, trên địa 

bàn huyện trong thời gian gần đây có hàng nghìn trường hợp trở về từ vùng dịch 

đang cách ly tại nhà. 

Để thực hiện hiệu quả, chặt chẽ công tác phòng, chống dịch. Thực hiện ý 

kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo Covid-19 

của huyện. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện đề nghị toàn thể 

nhân dân tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác nhưng cũng không lo sợ, 

lúng túng, mất bình tĩnh, trong công tác phòng chống dịch, đồng thời yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn khẩn 

trương triển khai, thực hiện các nhiệm vụ sau:  

1. Tiếp tục tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch; tổ chức triển 

khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp. Tập trung tuyên truyền nâng cao 

hơn nữa nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động 

và Nhân dân về diễn biến phức tạp, sự nguy hiểm, khó lường của dịch Covid-19. 

2. Yêu cầu UBND xã Xuân Áng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các trường hợp 

F2 liên quan đến 03 ca bệnh trở về từ Bình Dương. Tiếp tục yêu cầu người dân 

nghiêm túc thực hiện các quy định về cách ly y tế và theo dõi sức khỏe tại gia đình, 

báo cáo kịp thời tới cơ quan y tế gần nhất khi có biểu hiện, triệu chứng lâm sàng của 

người nghi nhiễm SARS-CoV2 (ho, sốt, khó thở...). 

3. Yêu cầu Trung tâm y tế huyện khẩn trương hoàn thành việc truy vết, điều tra 

dịch tễ các trường hợp F1 là F2 có liên quan đến ca F0 mới phát sinh, thực hiện việc 

cách ly theo quy định, trong đó yêu cầu cách ly tập trung ngay đối với các trường hợp 

F1 liên quan đến ca F0 trên (F2 chuyển thành F1). Khẩn trương hoàn thành các biện 
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pháp đáp ứng nhanh; hoàn thành sớm nhất việc lấy mẫu và tổ chức xét nghiệm tất 

cả các trường hợp có liên quan theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, 

Trưởng ban chỉ đạo Covid-19 của huyện.  

4. Trung tâm Y tế chủ trì, Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp triển khai 

đầy đủ các biện pháp chuyên môn để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng 

làm nhiệm vụ tại Khu cách ly tập trung của huyện; thường xuyên khuyến cáo các 

trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc 

nội quy, quy chế đã ban hành và các biện pháp phòng chống dịch; bố trí chỗ ở 

hợp lý, hạn chế nhiều người/phòng và cho giãn cách tối đa các trường hợp F1 

trên cơ sở tận dụng hết các phòng cách ly hiện có nhằm tránh lây nhiễm chéo 

trong khu cách ly tập trung khi F1 thành F0. Có phương án xử lý tốt công tác bảo 

vệ môi trường, vệ sinh dịch tễ, nhất là rác thải trong khu vực cách ly phải được 

xử lý kịp thời, đảm bảo đúng quy định hiện hành.  

Đối với lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại các Chốt trên điạ bàn: Yêu 

cầu Trung tâm Y tế phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, đảm bảo nghiêm 

ngặt công tác phòng dịch, cũng như các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết  bị 

y tế tại các điểm Chốt theo yểu cầu. 

Ban chỉ huy quân sự huyện chủ trì, các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện 

tốt nhất việc đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt theo phương châm 4 tại chỗ 

(nhất là việc đảm bảo khẩu phần, cung cấp các xuất ăn ngay tại khu vực cách ly) cho 

các trường hợp đang thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện.  

5. Công an huyện tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành 

tại các Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn; kịp thời tổng hợp những khó  

khăn, vướng mắc báo cáo Ban chỉ đạo huyện để xem xét giải quyết nhằm tạo điều 

kiện tốt nhất cho hoạt động và đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho các lực lượng 

thực hiện nhiệm vụ tại các Chốt kiểm soát.   

6. Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh trên 

địa bàn. Chủ động kiểm soát những thông tin không chính thống gây hoang mang 

trong dư luận nhân dân; kịp thời tham mưu ngăn chặn những thông tin sai lệch, 

không đúng tình hình, bản chất về dịch bệnh trên địa bàn huyện.  

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện ./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đ/C Nguyễn Trung Kiên UVBTV.TU (để BC) 

- CT, CPCT; 

- Các thành viên BCĐ PC dịch, bệnh 

 Covid-19 huyện; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, YT. 

KT.TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Ngô Anh Vũ 
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