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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Tâm - Phó chủ tịch UBND huyện 

tại Hội nghị chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

và phòng, chống Dịch Tả lợn Châu phi 
 

Ngày 09 tháng 12 năm 2020, đồng chí Nguyễn Văn Tâm - Huyện ủy viên, 

Phó chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Hội nghị chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 và Dịch Tả lợn Châu phi. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Đình Việt 

Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Chỉ 

đạo phòng chống dịch bệnh Covid -19 huyện, các đồng chí Ban chỉ đạo phòng 

chống Dịch Tả lợn Châu Phi, Chủ tịch UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Sau khi nghe: Đồng chí Phạm Văn Tiến - Giám đốc trung tâm Y tế huyện 

trình bày báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

huyện Vĩnh Lộc từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2020; đồng chí Lê Văn Tiến - 

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày báo cáo tình hình 

phòng, chống Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc; ý kiến phát biểu 

chỉ đạo của đồng chí Vũ Đình Việt - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND 

huyện và ý kiến thảo luận của các thành viên Ban chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn 

Tâm - Phó Chủ tịch UBND huyện thống nhất kết luận về công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19, Dịch Tả lợn Châu Phi như sau: 

I. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 

Việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn huyện đến thời điểm hiện nay đã được Ban chỉ đạo huyện triển khai thực hiện 

theo hướng dẫn và sự chỉ đạo của Trung ương, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND 

tỉnh Thanh Hóa. Trên địa bàn huyện không có dịch xảy ra, không có người bị mắc 

bệnh; công tác hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được chi trả kịp 

thời, đúng đối tượng; các xã, thị trấn, thành viên Ban Chỉ đạo quan tâm, phối hợp 

chặt chẽ. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác giám sát đối tượng 

chưa tốt, có trường hợp xa quê về địa phương chưa nắm bắt kịp thời; gói hỗ trợ còn 

để trường hợp đã chuyển khẩu vẫn con tên trong danh sách nhận hỗ trợ thuộc đối 

tượng hộ nghèo.   

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, 

dịch bệnh trong nước vẫn đang tiềm ẩn những nguy cơ cao, khó lường. Để thực 

hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, 

yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo huyện, các phòng, ban, ngành, các cơ quan đơn 

vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:  

1. Thành viên BCĐ huyện, UBND xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền, phối hợp chặt chẽ nắm chắc tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã, thị trấn; 
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báo cáo tình hình dịch bệnh hàng ngày theo đúng quy định (trước 9 giờ hàng 

ngày về Thường trực Ban Chỉ đạo huyện). 

2. Phòng Y tế tham mưu cho UBND huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo cơ cấu, số lượng theo quy định. 

3. Trung tâm Y tế huyện thường xuyên cập nhập địa chỉ vùng dịch phải 

cách ly, báo cho UBND xã, thị trấn theo dõi, vận động người đang ở vùng dịch là 

con em của xã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đúng quy định. 

4. Ban Chỉ huy quân sự chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly tập trung, đồng chí 

Chủ tịch UBND xã Ninh Khang phối hợp thực hiện công tác vệ sinh môi trường 

khu vực cách ly, làm tốt công tác tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt các quy 

định đối với khu vực cách ly tập trung tại huyện.  

5. Đối với UBND các xã, thị trấn  

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nắm chắc các đối tượng đi từ vùng dịch, 

các tỉnh khác về, các đối tượng người nước ngoài về địa phương, yêu cầu khai 

báo trung thực.  

- Hàng ngày báo cáo Ban Chỉ đạo huyện về công tác kiểm soát, giám sát, 

tình hình dịch bệnh tại địa phương bằng văn bản đúng thời gian quy định. 

- Tập trung tuyên truyền tăng cường hoạt động của tổ giám sát cộng đồng 

tại địa phương. 

- UBND xã, thị trấn, đơn vị thực hiện nghiêm túc Công điện số 29/CĐ-

UBND ngày 03/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường 

giám sát, cách ly, quản lý người nhập cảnh và công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Công văn số 57-CV/HU ngày 

09/12/2020 của Huyện ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 

- UBND xã, thị trấn nếu không thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, UBND tỉnh, UBND huyện trong công tác quản lý người từ vùng dịch, các tỉnh 

khác về, các đối tượng người nước ngoài về địa phương; lơ là trong công tác kiểm 

tra, giám sát dịch, để xảy ra có người mắc bệnh thì thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách 

của UBND xã, thị trấn và Chủ tịch UBND xã, thị trấn phải chịu ít nhất một hình 

thức kỷ luật trước Chủ tịch UBND huyện. 

6. Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể cấp huyện 

Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, vận động đoàn viên, hội viên, thực 

hiện các biện pháp cách ly, khai báo về người thân, người trong thôn, xóm từ 

nước ngoài về, người địa phương sinh sống, học tập và làm việc tại vùng có dịch 

về địa phương; trực tiếp hướng dẫn cho nhân dân về biện pháp cách ly phòng, 

chống dịch tại nhà đúng quy định, hiệu quả. 

II. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI 

Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn toàn tỉnh đến thời điểm hiện nay đã có 06 

huyện xẩy ra Dịch gồm: Thiệu Hóa, Như Thanh, Triệu Sơn, Ngọc Lạc, Nông 

Cống, Thị xã Nghi Sơn, Thạch Thành. Tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng 

diễn biến phức tạp, nhất là dịp cuối năm chuẩn bị đón Tết Cổ truyền. Yêu cầu các 
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phòng, ban, ngành, các cơ quan đơn vị cấp huyện, UBND xã, thị trấn thực hiện 

tốt một số nhiệm vụ sau:  

1. Chủ tịch UBND xã, thị trấn nghiêm túc tuyên truyền thực hiện Công điện 

khẩn số 10/CĐ-UBND ngày 20/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc tập 

trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, 

chống bệnh Dịch Tả lợn Châu phi tái phát, lây lan trên địa bàn huyện và Kế hoạch 

số 135/KH-UBND ngày 04/9/2020 của Chủ tịch UBND huyện về phòng, chống 

Dịch Tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020 - 2025.  

2. Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp (đơn vị thường trực) thường xuyên tổ 

chức hội nghị giao ban, cập nhập tin tức, chủ động thực hiện các bài tuyên 

truyền, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch đến bà con nhân dân. Hướng 

dẫn người chăn nuôi tăng cường theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp an toàn 

sinh học trong chăn nuôi. 

3. Công an huyện tăng cường công tác kiểm soát các loại xe vận chuyển 

động vật, sản phẩm động vật ra, vào địa phương, đặc biệt tổ chức ngăn chặt và xử 

lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép. 

4. UBND các xã, thị trấn: 

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ, kiểm soát công tác tái đàn, tăng đàn lợn, công 

tác nhân giống, cung ứng lợn giống có chất lượng. Tăng cường lực lượng giám 

sát dịch bệnh đến tận thôn, xóm để phát hiện sớm các ổ dịch, bao vây dập tắt dịch 

khi còn ở diện hẹp, không để dịch lây lan.  

 - Thực hiện tốt công tác kiểm soát, giám sát chặt chẽ nơi buôn bán, giết 

mổ, trung chuyển lợn; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp 

chợ, mỗi ca giết mổ lợn, nơi buôn bán lợn, các sản phẩm của lợn và biện xử lý 

kịp thời khi phát hiện Dịch Tả lợn Châu Phi xảy ra.  

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Tâm - Phó chủ tịch 

UBND huyện tại Hội nghị chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 

phòng chống Dịch Tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện. Văn phòng HĐND - 

UBND huyện thông báo để các phòng, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên 

quan có kế hoạch tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;              (để báo cáo) 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ, các đoàn thể cấp huyện; (để phối hợp) 

- Thành viên Ban Chỉ đạo huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;                       (để thực hiện) 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Vũ Hồng Trúc 
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