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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện  

kiêm Trưởng ban Chỉ đạo huyện về phòng, chống dịch COVID-19  

tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo huyện 

 

 

Ngày 26/7/2021, tại Hội trường UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Bùi 

Tấn Thành và Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Huỳnh Đức Bảo đã chủ 

trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo huyện về phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn huyện để thảo luận các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

Tham dự họp có các thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo huyện; Lãnh đạo, 

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện và Lãnh đạo UBND các xã, thị 

trấn.  

Sau khi nghe Lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế báo cáo tình hình dịch 

bệnh COVID-19, kế hoạch đáp ứng phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới và 

ý kiến tham gia của các thành phần dự họp; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết 

luận như sau: 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và trong tỉnh đang diễn 

biến hết sức phức tạp. Tại Vĩnh Thạnh, qua khai báo y tế, sàng lọc, điều tra dịch tễ, 

xét nghiệm, ngày 25/7/2021, đã chính thức ghi nhận có 01 ca dương tính với 

COVID-19, là trường hợp công dân đi xe máy từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa 

bàn huyện, được phát hiện tại Chốt kiểm soát dịch Gò Lủi, thôn Định Xuân, xã Vĩnh 

Quang và đã được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. Mặc dù 

đã kiểm soát được trường hợp F0 đầu tiên trên địa bàn huyện, nhưng tình hình công 

dân từ các vùng dịch về địa phương ngày càng nhiều, nguy cơ dịch bệnh lây lan ra 

diện rộng là rất cao.      

Để triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống dịch, hạn chế mức tối 

đa nguy cơ dịch bệnh lây lan trên diện rộng, đảm bảo an toàn cho Nhân dân trong thời 

gian tới, ngoài việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của 

huyện về công tác phòng, chống dịch, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng 

các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện, các địa phương, các tổ chức, doanh 

nghiệp và Nhân dân trên địa bàn huyện khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Phòng Y tế 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình, diễn biến 

dịch COVID-19 tại cộng đồng, cơ sở y tế để phát hiện sớm dịch bệnh, cách ly, xử 

lý kịp thời không để dịch bùng phát, lan rộng; tham mưu Trưởng BCĐ huyện 

quyết định phê duyệt danh sách người cách ly tập trung. 
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- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phát huy vai trò của 

Đoàn liên ngành kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch ở các cơ quan, đơn 

vị, địa phương, doanh nghiệp,....  

- Rà soát, đề xuất mua sắm các trang thiết bị, vật tư phục vụ cho công tác 

phòng, chống dịch, bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng trực tại các chốt 

kiểm soát dịch. 

- Tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo hàng tuần theo yêu cầu của Trưởng BCĐ 

huyện tại Thông báo số 66/TB-UBND ngày 05/7/2021. 

2. Trung tâm Y tế 

- Chủ động chuẩn bị sẵn sàng công tác tiếp nhận, điều trị bệnh nhân 

COVID-19 trên địa bàn huyện. 

- Bố trí đủ nhân lực đảm bảo công tác chuyên môn trong khu cách ly, phối 

hợp với các lực lượng tham gia đảm bảo người cách ly tuân thủ nghiêm các quy 

định, không để xảy ra nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly. 

- Trang bị thêm cơ sở vật chất cho Chốt kiểm soát dịch Gò Lủi, đảm bảo 

phân luồng khi qua chốt; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện test nhanh kháng 

nguyên SARS-CoV-2 tự trả phí đối với những người về từ tỉnh, thành phố, các 

huyện trong tỉnh có dịch khi đi qua các chốt kiểm soát dịch. 

- Tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về vật tư, sinh phẩm, hóa chất 

trang thiết bị,… đáp ứng với các tình huống dịch bệnh.  

- Tiếp tục chủ động phối hợp với Phòng Y tế trong công tác thông tin, báo 

cáo tình hình dịch COVID-19 đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định. 

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì tổ chức, điều hành khu cách ly tập 

trung của huyện, tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện cơ 

sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo đạt yêu cầu theo quy định; tiếp tục khảo sát, đề 

xuất UBND huyện thêm một số cơ sở có thể trưng dụng làm khu cách ly tập trung 

của huyện để dự phòng khi số lượng người cách ly tăng cao vượt quá khả năng đáp 

ứng hiện có.     

4. Công an huyện  

- Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ 

chức kiểm soát chặt chẽ hơn nữa về người, phương tiện từ vùng có dịch đến/về địa 

bàn huyện; quản lý chặt tình hình di biến động dân cư trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuần tra, kiểm tra xử 

phạt các trường hợp không thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi ra đường, 

tụ tập đông người, không thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, 

v.v... theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính 

phủ. 

- Đảm bảo an ninh, trật tự trong việc cách ly y tế; sẵn sàng hỗ trợ, bố trí điều 

động nhân lực để tổ chức, vận hành khu cách ly tập trung khi có yêu cầu. 
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- Tiếp tục phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, các địa phương kiểm 

soát chặt chẽ các thông tin trên mạng xã hội; xác minh, xử lý nghiêm các trường 

hợp thông tin không đúng về tình hình dịch, gây hoang mang trong Nhân dân và 

ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện. 

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Tiếp tục rà soát các đối tượng 

bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn huyện được quy định tại Nghị quyết 

số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Phòng Tài chính – Kế 

hoạch khẩn trương tham mưu, trình UBND huyện cân đối, bố trí kinh phí thực hiện 

các chính sách hỗ trợ theo quy định. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin: Tuyên truyền, vận động người dân thực 

hiện khai báo y tế toàn dân phục vụ công tác phòng chống dịch; hướng dẫn khai 

báo y tế điện tử trên trang https://tokhaiyte.vn của Bộ Y tế và cài đặt, sử dụng các 

phần mềm ứng dụng: Bluezone, NCOVI, Tờ khai y tế (Vietnam Health 

Declaration).  

7. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao  

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Đài truyền thanh kiểm tra hệ 

thống loa phát thanh trên địa bàn để kịp thời sửa chữa, thay thế, đảm bảo các cụm 

loa hoạt động tốt; tăng tần suất phát sóng về tình hình dịch bệnh đến người dân. 

- Tổ chức xe loa lưu động tuyên truyền nội dung phòng, chống dịch COVID-

19. 

- Thường xuyên thông báo điểm test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 có 

thu phí để người dân có nhu cầu biết, tham gia. 

8. Phòng Kinh tế và Hạ tầng yêu cầu, hướng dẫn các đơn vị/hộ kinh doanh 

vận tải hành khách tuyến cố định Vĩnh Thạnh – Quy Nhơn lập danh sách khách đi 

xe hàng ngày với nội dung như sau: Họ và tên, nơi đi, nơi đến, số điện thoại (nếu 

có); người tham gia vận tải phải thực hiện việc test nhanh kháng nguyên SARS-

CoV-2 tự trả phí định kỳ 72 giờ/lần; yêu cầu chủ các đơn vị/hộ kinh doanh vận tải 

phải có cam kết đón, trả khách đúng nơi quy định; thực hiện việc khử khuẩn phương 

tiện và thông điệp 5K theo quy định. 

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

- Lập danh sách đội ngũ y tế học đường các đơn vị trực thuộc gửi Trung tâm 

Y tế để tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng, chống dịch nhằm sẵn sàng hỗ trợ nhân 

lực cho các chốt kiểm soát dịch hoặc thực hiện nhiệm vụ khác trong phòng, chống 

dịch khi có yêu cầu. 

- Rà soát các điểm trường có đủ điều kiện nhằm hỗ trợ các địa phương khi 

có nhu cầu sử dụng để phục vụ cách ly đối với các đối tượng cách ly tại nhà. 

10. Trường PTDTNT THCS & THPT Vĩnh Thạnh phối hợp với chủ đầu tư 

đẩy nhanh tiến độ sửa chữa công trình, hoàn thành sớm để UBND huyện chủ động 

trưng dụng làm khu cách ly tập trung của huyện, dự phòng khi số lượng người 

cách ly tăng cao vượt quá khả năng đáp ứng hiện có. 
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11. Thành viên Ban Chỉ đạo huyện về phòng, chống dịch COVID-19 (sau đây 

gọi tắt là BCĐ huyện) căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Thông báo số 

57/TB-BCĐ ngày 07/6/2021 của Trưởng BCĐ huyện tiếp tục phát huy vai trò của 

mình trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; thường xuyên đi cơ sở, kiểm 

tra, giám sát và nắm chắc tình hình biến động dân cư, công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 tại địa bàn được phân công phụ trách, báo cáo thường xuyên cho Trưởng 

BCĐ huyện và đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời. 

12. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện chỉ đạo Đoàn cơ sở các xã, thị 

trấn và Đoàn trực thuộc kích hoạt Tổ/Đội Thanh niên xung kích phòng, chống dịch 

COVID-19 nhằm tham gia phối hợp hỗ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ và các địa 

phương trong công tác phòng chống, dịch COVID-19. 

13. Đề nghị UBMTTQVN và các hội, đoàn thể huyện tiếp tục đẩy mạnh 

tuyên truyền, vận động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; kêu gọi hỗ trợ, 

ủng hộ công tác phòng, chống dịch của huyện và hỗ trợ vật chất, tinh thần cho các 

chốt kiểm soát dịch và các cơ sở cách ly trên địa bàn huyện. 

14. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động của đơn vị mình không được ra khỏi địa bàn tỉnh, không đến những 

địa phương trong tỉnh đã thực hiện giãn cách xã hội, chỉ trừ trường hợp đặc biệt và 

phải có sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; tạm dừng tổ chức các cuộc 

họp, các sự kiện tập trung đông người trên địa bàn, nếu tổ chức phải có ý kiến, 

quyết định của Chủ tịch UBND huyện. 

15. UBND các xã, thị trấn 

- UBND thị trấn Vĩnh Thạnh Chỉ đạo Tổ quản lý chợ Định Bình tăng cường 

kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch của các hộ tiểu 

thương và người dân trong chợ; chỉ đạo Tổ quản lý chợ lập danh sách, thu thập thông 

tin các trường hợp vào/ra chợ hàng ngày với nội dung như sau: Họ và tên, địa chỉ, số 

điện thoại (nếu có); thực hiện việc đo thân nhiệt người vào chợ; tăng cường tuyên 

truyền các hộ tiểu thương tự trang bị và đeo tấm chắn giọt bắn khi tiếp xúc với 

khách hàng; tuyên truyền người vào chợ giữ khoảng cách trong giao tiếp; xử lý cơi 

nới trong chợ tạo sự thông thoáng. Các xã có chợ truyền thống tăng cường kiểm tra về 

công tác phòng, chống dịch. 

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ dân cư, di biến động dân cư thuộc địa bàn quản 

lý, đặc biệt là quản lý người trở về/đến từ vùng có dịch. Nếu phát hiện người trở 

về/đến từ vùng có dịch, phải có biện pháp cách ly theo quy định.  

- Chỉ đạo các Tổ COVID-19 cộng đồng tiếp tục quản lý chặt các đối tượng 

đang cách ly tại nhà, tần suất kiểm tra 02 lần/ngày, kiên quyết xử lý theo quy định 

đối với những trường hợp không thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại nhà cũng 

như không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch. 

- Chốt danh sách người dân đang công tác, lao động ngoài địa phương có 

nhu cầu về địa phương, thông báo người dân phải đăng ký cho BCĐ xã, thị trấn 

trước 02 ngày để chủ động công tác phòng, chống dịch; BCĐ xã, thị trấn phải kiểm 

tra điều kiện đăng ký cách ly tại nhà của từng trường hợp, nếu đủ điều kiện mới 
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cho cách ly tại nhà và yêu cầu có cam kết của người cách ly, cả gia đình đối với 

công tác phòng, chống dịch. 

- Cung cấp số điện thoại đường dây nóng của Thường trực BCĐ xã, thị trấn 

cho từng thôn, làng, khu phố để người dân biết; khuyến khích người dân phát giác 

báo cáo kịp thời người về từ vùng dịch để khai báo y tế.  

- Rà soát, đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng 

trong phòng, chống dịch COVID-19 theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 

31/5/2021 của Trưởng BCĐ quốc gia. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện ứng phó 

nhanh khi có tình huống liên quan đến dịch bệnh COVID-19 xuất hiện trên địa bàn 

với phương châm “4 tại chỗ”. 

- Tiếp tục phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ 

quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 

số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg đúng, đủ đối tượng, đảm bảo thời 

gian quy định. 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, ngành Y tế rà soát các điểm 

trường, các nhà văn hóa thôn, làng, khu phố có đủ điều kiện để hỗ trợ, bố trí các đối 

tượng cách ly tại nhà. 

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở trên địa bàn nhằm 

hạn chế tối đa các trường hợp cố tình tránh Chốt kiểm soát dịch để xâm nhập trái 

phép vào địa bàn huyện. 

- Tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo hàng tuần theo yêu cầu của Trưởng BCĐ 

huyện tại Thông báo số 66/TB-UBND ngày 05/7/2021. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện và các thành viên; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- LĐ, CV Vp HĐND&UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, K2. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hường 
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