
Kính gửi: 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid – 19 huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

 

Hiện nay, tình hình dịch covid -19 trong tỉnh và trên địa bàn huyện cơ bản 

đang được kiểm soát tốt. Tuy nhiên trên thế giới và khu vực tình hình dịch vẫn diễn 

biến rất phức tạp. Đặc biệt trong tuần qua, tại một số nước láng giềng như: 

Singapo, Malaysia, Philipin, Thái Lan, Lào, Campuchia…; dịch Covid-19 bùng 

phát mạnh trở lại, đã xuất hiện nguy cơ mất kiểm soát, có dấu hiệu quá tải đối với 

hệ thống y tế tại một số quốc gia. 

Thực hiện Công điện số 08/CĐ - UBND ngày 30 tháng 4 năm 2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19  

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị cấp huyện, Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện như sau: 

         1. Yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị và toàn bộ người dân tiếp tục kiên trì, 

quyết liệt thực hiện phương châm ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và 

điều trị hiệu quả trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid – 19 với phương châm:  

“ Quyết liệt, khẩn trương, không lơ là, chủ quan”; song phải bình tĩnh, chủ động, 

không hoang mang, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền.  

           Ban Chỉ đạo các cấp phải đặt quyết tâm cao nhất, quyết liệt nhất để kiểm 

soát tốt tình hình dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho Nhân dân và phát triển kinh tế- 

xã hội. 

           Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức, triển khai, 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 tại địa 

phương, lĩnh vức được phân công quản lý. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên. 

 2. Công tác phòng, chống dịch phải được thực hiện thường xuyên, liên 

tục, đồng bộ cho đến khi dịch được ngăn chặn; trước mắt tập trung chỉ đạo, thực 
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hiện tháng cao điểm phòng, chống dịch từ nay đến 31/5/2021. 

 3. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách 

nhiệm của các cấp, các ngành, toàn bộ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân 

về công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Tăng cường tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh từ huyện đến xã với ting 

thần kịp thời, chính xác, minh bạch để cảnh báo người dân không chủ quan, lơ là, 

không hoang mang; chủ động tự giác thực hiện và tham gia công tác phòng, chống 

dịch Covid -19. 

 4. Về biện pháp ngăn chặn dịch: 

 - Về tổ chức các lễ hội, các sự kiện tập trung đông người: Thực hiện 

nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công 

điện số 07/CĐ- UBND ngày 26/4/2021; chỉ tổ chức khi thật cần thiết, đơn vị tổ 

chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nghiêm các yêu cầu, 

điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là việc bắt buộc đeo 

khẩu trang và hạn chế số người tham gia. 

 - Yêu cầu mọi người dân khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang; tự giác thực 

hiện thông điệp 5K của Bộ y tế; giao Công an huyện phối hợp với các địa phương 

tổ chức triển khai, xử lý các trường hợp cần xác minh, truy vết, theo dõi hoặc cách 

ly y tế theo quy định. 

 - Rà soát, củng cố và duy trì hoạt động của các tổ giám sát cộng đồng, kịp 

thời phát hiện, xử lý các trường hợp cần xác minh, truy vết, theo dõi hoặc cách ly y 

tế theo quy định. 

 - Tăng cường giám sát các hoạt động dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm để 

phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm, tập trung chỉ đạo các biện pháp khoanh 

vùng gọn, cách ly triệt để ngay từ khi dịch mới xuất hiện. 

 5. Rà soát cơ sở cách ly, phương án cách ly: 

 - Giao Ban Chỉ huy quân sự huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên 

quan rà soát cơ sở cách ly đang quản lý, có phương án sẵn sàng cho tình huống có 

số người mắc bệnh tăng đột biến. 

 - Giao Trung tâm y tế huyện rà soát tiếp tục hoàn chỉnh phương án đáp 

ứng theo tình huống dịch. 

 - Giao Bệnh viện đa khoa huyện xây dựng phương án thành lập bệnh viện 

dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn huyện. 

 6. Phòng Văn Hóa - Thông tin huyện: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác 

phòng, chống dịch cho các sự kiện văn hóa, lễ hội trên địa bàn. 

 7. Về khoanh vùng, dập dịch 



 - Yêu cầu việc khoanh vùng phải nhanh gọn, có thời hạn và khẩn trương 

xác định khu vực có dịch, bảo đảm an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất các tác 

động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. 

 - Khi có tình huống cần thực hiện giãn cách, cách ly xã hội đối với một 

khu vực, địa phương: Giao Trung tâm y tế huyện phối hợp với thành viên Ban Chỉ 

đạo huyện và chủ tịch UBND các xã, thị trấn tham mưu báo cáo chủ tịch UBND 

huyện xem xét quyết định. 

 8. Về rà soát cơ sở điều trị 

 - Phòng y tế chỉ đạo các đơn vị y tế kiện toàn, củng cố các đội phản ứng 

nhanh, sẵn sàng cơ động hỗ trợ các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch. 

 - Giao Trung tâm y tế huyện, Bệnh viện đa khoa huyện rà soát các cơ sở 

điều trị, đảm bảo đầy đủ các quy định của Bộ y tế về phòng, chống dịch, chống lây 

nhiễm chéo; đảm bảo vật tư, trang thiết bị cho các tình huống dịch bệnh; báo cáo 

UBND huyện xem xét, quyết định khi có tình huống số người mắc bệnh gia tăng 

đột biến. 

 9. Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng văc xin 

 Trung tâm y tế huyện chủ trì, khẩn trương, tích cực tiếp cận vắc xin sớm 

nhất và tổ chức tiêm chủng an toàn cho Nhân dân trên địa bàn huyện. 

 10. Giao Trung tâm y tế huyện dự trù vật tư, hóa chất, sinh phẩm, trang 

phục bảo hộ và các trang thiết bị thiết yếu đảm bảo chuẩn bị đầy đủ phục vụ công 

tác phòng, chống dịch; kể cả dự phòng cho tình huống dịch xâm nhập và lây lan 

diện rộng. 

 11. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch kịp thời đáp ứng nguồn kinh phí 

theo đề xuất của Trung tâm y tế huyện phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. 

 12. Các phòng, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo huyện 

 Lãnh đạo các phòng, ngành là Thành viên Ban Chỉ đạo huyện tăng cường 

đi kiểm tra  theo sự phân công phụ trách các đơn vị thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo huyện. 

 13. UBND các xã, thị trấn 

 - Giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo sẵn sàng kích 

hoạt và đảm bảo các điều kiện tại các cơ sở cách ly của địa phương để tiếp nhận, 

quản lý công dân khi có nhu cầu. Chủ động phối hợp với Trung tâm y tế huyện kịp 

thời cập nhật, tiếp tục giám sát, theo dõi và quản lý sức khỏe đối với các trường 

hợp đã hoàn thành cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid – 19 theo  đúng quy 

định. Đồng thời nghiên cứu bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ cho các tổ giám sát thôn. 

 - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm toàn diện về công 



tác phòng, chống dịch trước cấp ủy cùng cấp, trước Ban Thường vụ Huyện ủy, 

UBND huyện, và Chủ tịch UBND huyện. 

 14. Về chế độ thông tin, báo cáo 

 - Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm chế độ thông tin , báo cáo 

trước 9 giờ hàng ngày, gửi Trung tâm y tế huyện để tổng hợp. 

 - Giao Trung tâm y tế huyện tổng hợp báo cáo Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật tỉnh và phòng Y tế trước 10 giờ hằng ngày về tình hình dịch bệnh, các kiến nghị 

, đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến của dịch. 

 

Nơi nhận:                                                                                            

- Như Kính gửi;                                                                                                    

- Sở y tế Thanh Hóa (để b/c); 

-  TTr: Huyện ủy, HĐND huyện; 

-  Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- MTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể cấp  huyện; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid-19; 

-  Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn; 

-  Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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