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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị Ban chỉ đạo 

 phòng chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Lộc 

                                                                             

Ngày 29 tháng 5 năm 2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện 

đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Tiến - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện. Tham dự hội nghị có đồng chí 

Trịnh Xuân Thắng - Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Vũ Đình Việt - Phó Chủ 

tịch UBND huyện, đồng chí Phạm Ngọc Sơn - Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy; 

các thành  viên Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện.  

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tiến - Giám đốc Trung tâm y tế huyện, Phó 

BCĐ phòng chống Covid-19 huyện đã trình bày Báo cáo công tác phòng chống dịch 

Covid-19 tại huyện Vĩnh Lộc đến ngày 29/5/2021. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của 

các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Lê Văn Tiến - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 huyện kết luận như sau:  

Tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và khu vực vẫn diễn biến  rất phức tạp; 

trong tỉnh và trên địa bàn huyện tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát 

tốt. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện đã có 8 ca F2 phải thực hiện cách ly tập trung tại 

khu cách ly tập trung của huyện tại xã Ninh Khang; Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

Covid-19 một số đơn vị xã, thị trấn quản lý, giám sát việc  thực hiện cách ly tại nhà 

chưa đảm bảo quy định theo hướng dẫn của y tế; việc xử lý một số tình huống thực 

tế trong công tác phòng chống dịch còn lúng túng; công tác phối hợp trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế. 

Để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, 

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 một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Phòng Y tế: 

- Tham mưu Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện ban 

hành các văn bản chỉ đạo kịp thời, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trước diễn biến ngày càng phức tạp. 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác phòng chống 

dịch Covid-19 đảm bảo cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021-2022 và thi 

THPT năm 2021. 

2. Trung tâm y tế huyện:   

Thực hiện tốt hơn nữa việc cập nhất thông tin về phòng chống dịch; bản đồ 

gửi vào nhóm Zalo cần được xử lý sang bản word và có điểm lưu ý những thông tin 



2 

 

mới, khác so với những tin đã cung cấp để thuận tiện cho việc truy cập của các thành 

viên trong BCĐ. 

Kiểm tra, rà soát số 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 

Covid-19.  

3. Bệnh viện đa khoa Vĩnh Lộc 

Thực hiện thăm khám định kỳ cho các công dân đang cách ly tập trung tại 

huyện đảm bảo theo quy định.  

4. Ban Chỉ huy quân sự huyện:   

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo các hoạt động tại 

Khu cách ly tập trung của huyện. Kịp thời tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý kịp 

thời các nhiệm vụ mới phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Có phương án sẵn sàng cho tình huống có nhiều người thực hiện cách ly tập 

trung; kịch bản khi người mắc Covid-19 cần thực hiện cách ly tập trung. 

5. Công an huyện: 

Rà soát, quản lý những người từ địa phương khác, từ vùng có dịch, từ nước 

ngoài về địa phương. 

Tăng cường xử phạt hành chính đối với  vi phạm về phòng chống Covid-19. 

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Rà soát đăng ký nhu cầu về cơ sở vật chất phục vụ khu cách ly, dự toán kính 

phí, trình Chủ tịch UBND huyện. 

Có phương án về CSVC, lương thực, thực phẩm cho khu cách ly tập trung khi 

có số lượng người tăng thêm. 

7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:  

Chủ trì phối hợp cùng Ban QLDA đầu tư và xây dựng huyện kiểm tra, yêu 

cầu nhà thầu đơn vị thi công đoạn đường từ đê sông Bưởi vào đến khu cách ly tập 

trung của huyện. 

Phối hợp với Công an huyện tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch, 

việc thực hiện “5K” tại các chợ trên địa bàn huyện, xe chở khách. 

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại 

các trường học, cơ sở giáo dục; đảm bảo an toàn tuyệt đối phòng chống dịch trong 

các kỳ thi tuyển vào lớp 10 và kỳ thi THPT quốc gia trong năm 2021 theo quy định 

của các cấp các ngành; đảm bảo an toàn trong công tác chuẩn bị năm học mới 2021-

2022 theo kế hoạch của ngành. 

9. Phòng Nội vụ 

Tham mưu điều động biệt phái trưng tập 01 công chức cấp xã làm nhiệm vụ 

tham mưu tổng hợp công tác phòng chống dịch covid-19 tại Phòng Y tế của huyện. 
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10. Điện lực Vĩnh Lộc 

Đảm bảo cung cấp điện cho khu cách ly tập trung; có máy phát điện dự phòng 

tại khu cách ly tập trung của huyện. 

11. Trung dịch vụ Nông nghiệp huyện 

Bố trí 01 máy phun khử khuẩn phục vụ tại khu cách ly tập trung của huyện. 

12. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

Tham mưu Cấp ủy tuyên tuyền, định hướng dư luận cho nhân dân trong 

huyện tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình diễn 

biến phức tạp; nhân dân xã Ninh Khang biết kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khu cách 

ly tập trung của huyện để yên tâm, tránh sự lo lắng, hoang mang. 

13. Đề nghị Liên đoàn lao động huyện 

Tăng cường tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các công 

ty, doanh nghiệp đảm bảo an toàn để duy trì sản xuất. 

Chủ trì làm việc với các công ty trên địa bàn huyện thực hiện kiểm tra đánh 

giá mức độ đảm bảo độ an toàn về phòng chống Covid-19 tại các cơ sở sản xuất; xét 

nghiệm sàng lọc theo quy định về phòng, chống dịch. 

14. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện:  

14.1. Đồng chí Nguyễn Văn Tâm – Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó 

thường trực BCĐ phòng chống dịch Covid-19: 

Tham mưu thành lập tổ kiểm tra, giám sát (đặc biệt) để nắm bắt tình hình 

phòng chống dịch tại các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, báo cáo 

Chủ tịch UBND huyện các trường hợp vị phạm xử lý nghiêm theo quy định. 

14.2. Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện 

Rà soát, kiểm tra kịch bản phòng chống dịch Covid-19 để xác định rõ trách 

nhiệm của tập thể, cá nhân để nắm chắc, quản lý chặt. 

Tăng cường kiểm tra bám sát cơ sở theo sự phân công, phụ trách các đơn vị, 

cơ sở tôn giáo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

15. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Thực hiện rà soát lại những đối tượng vừa về địa phương thuộc đối tượng 

phải cách ly tập trung để đưa xuống khu cách ly tập trung của huyện đảm bảo theo 

quy định. 

- Kiện toàn Ban giám sát cộng đồng cùng với việc ban hành quyết định cách 

ly đối với mỗi công dân (4 bản QĐ: gửi TTYT huyện, Phòng Y tế huyện, Công dân, 

lưu Văn thư xã). 

- Tiếp tục tăng cường thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, nâng 

cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống 

dịch Covid-19; không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch. 
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- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống dịch của các công 

ty, doanh nghiệp sản xuất, các đơn vị vận tải hành khách trên địa bàn; xử phạt hành 

chính đối với tập thể, cá nhân vi phạm quy định trong công tác phòng chống Covid-

19, đặc biệt là việc thực hiện cách ly y tế tại nhà; thực hiện đeo khẩu trang ở chợ, nơi 

công cộng, khi tham gia giao thông. 

- Thu kinh phí tiền ăn theo quy định đối với công dân của địa phương phải 

thực hiện tại khu cách ly tập trung của huyện nạp về bà Hoàng Thị Hương - kế toán 

BCĐ phòng chống, dịch Covid-19 của huyện. 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 

huyện về thực hiện giám sát cộng đồng và trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý, 

chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại địa bàn. 

16.  Về chế độ thông tin báo cáo  

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

gửi báo cáo về Trung tâm y tế huyện đúng thời gian quy định, đồng thời thực hiện  

việc tiếp nhận thông tin chỉ đạo của huyện kịp thời. 

- Các thành viên Ban chỉ đạo huyện tăng cường công tác thông tin, giám sát; 

thực hiện để chế độ điện thoại 24/24h để đảm bảo liên lạc thông suốt, kịp thời. 

Văn phòng HĐND - UBND huyện thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ 

tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phòng phòng chống Covid-19 huyện để các phòng, 

ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết và tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện ủy (để báo cáo); 

- Thường trực HĐND huyện (để báo cáo); 

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

- VP HU, VP HĐND-UBND huyện; 

- Các phòng, ngành thuộc UBND huyện; 

- Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn; 

- Thành viên BCĐ phòng chống Covid-19 huyện; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hà Văn Lương 
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