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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 
 

Ngày 28 tháng 01 năm 2021, đồng chí Nguyễn Văn Tâm - Huyện ủy viên, 

Phó chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Hội nghị về công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19. Tham dự Hội nghị có đồng chí trong Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch bệnh Covid -19 huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Sau khi nghe ông Phạm Văn Tiến - Giám đốc trung tâm Y tế, Phó Ban trực 

BCĐ huyện trình bày báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 

huyện Vĩnh Lộc; ý kiến thảo luận của các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 và các đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tâm 

- Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện 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, Huyện ủy Vĩnh Lộc. Trên địa 

bàn huyện không có dịch xảy ra, không có người bị mắc bệnh; thành viên Ban Chỉ 

đạo quan tâm, phối hợp chặt chẽ. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế trong việc rà 

soát, giám sát nắm bắt kịp thời những người ở địa phương khác về quê ăn tết.   

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.  

Tại Việt Nam, ngày 28/01/2021, đã phát hiện có 83 ca dương tính với biến 

thể mới của vi-rút (72 ca tại nhà máy POYUN Khu công nghiệp Cộng Hòa thành 

phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, 11 ca liên quan đến nhân viên an ninh của sân bay 

Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh). 

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 huyện, các phòng, ban, ngành, cơ qua, đơn vị cấp 

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

1. Yêu cầu thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện, Chủ 

tịch 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; báo cáo tình hình dịch bệnh hàng ngày theo 

đúng quy định trước 8 giờ hàng ngày về Thường trực Ban Chỉ đạo huyện (Trung 

tâm y tế huyện). 

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 
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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; 

Công văn số của Chủ tịch UBND huyện về việc quản lý người nhập cảnh trái 

phép từ Trung Quốc và nước ngoài về địa phương; các Chỉ thị, Công điện, Công 

văn của các cấp, ngành về thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Thực hiện nghiêm túc Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

2. Phòng Y tế tham mưu cho UBND huyện chuẩn bị các vật tư tối thiểu 

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, thông báo cho UBND các 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; hướng dẫn các xã chuẩn bị vật tư y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19 

theo quy định. 

4. Ban Chỉ huy quân sự chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly tập trung; 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. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:  

- Thường xuyên kiểm tra nắm chắc số người đi từ vùng dịch, các tỉnh, địa 

phương khá; các 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; vận động người thân đang ở đâu thì ăn tết Nguyên Đán Tân Sửu ở 

đó. 

- Treo biển thông báo đối với những nhà có người đang thực hiện cách ly y 

tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 

- 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 bệnh, để xảy ra có người mắc bệnh Covid-19 thì thành viên Ban 

Chỉ đạo phụ trách  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 tổ chức 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. 
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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 

trên địa bàn huyện. Văn phòng HĐND - UBND huyện thông báo để Thủ trưởng 

các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện triển khai tổ chức thực hiện đúng quy định./. 

Nơi nhận: 
- T.Tr Huyện ủy, T.Tr HĐND huyện (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để báo cáo); 

- Thành viên Ban Chỉ đạo huyện; 

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

- Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;                                             

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hà Văn Lương 
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